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أحمدك ربي على توفيقي في انجاز هذا العمل وأنت القـائل  

  "ولئن شكرتم ألزيدنكم" 

جندلي عبد الناصر لتقبله    لدكتورل لصة  تشكراتي الخا

مهمة اإلشراف، واحاطتي بتوجيهاته ونصائحي السديدة في  

.وتقديرا  ناسبيل نجاح هذا العمل عرفـا



على مر حمطات احلياة املتوجة بالعديد من النجاحات، كنت بطلها أياما، 

قبلهما عرفانا واحرتاما عن يديك ألوغبت عنها أخرى، أجدين اليوم باحثا 

.، ولكن قدر اهللا ما شاء فعل"وحشة"و

  إلى روحك أبي وفاء متأخرا

و املزيد من ي يدفعين حنوستظلني النور الذي ينري دريب واألمل الذكنت 

  النجاحات

  يك أمي وفاء متجدداإل

فاروق، عادل، توفيق، خالد، إبراهيم:إخوتيالقناديل املاحية لظلميت،  إىل

.أخيت وزوجها زيدان، وأبنائهما: مرة أخرى العزيزانإىل 

الذين سكنوا قليب فوسعهم ومل تسعهم هذه  زمالئيو أصدقائيإىل كل 

  . الصفحة

  ... إليكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع





  ةــة الدراسخطـ

دمة ــمق

مفھوم األمن من منظورات العالقات الدولیة:الفصل األول

.مفھوم األمن من منظور عقالني ـ تفسیري:المبحث األول

األمن من المنظور الواقعي:المطلب األول

.اللیبرالياألمن من المنظور :المطلب الثاني

.من من منظور تكویني ـ تأمليمفھوم األ:المبحث الثاني

.األمن من المنظور البنائي:األولالمطلب 

.من منظور النقدیة ـ االجتماعیةاألمن:المطلب الثاني

.األمن من منظور ما بعد الحداثة:المطلب الثالث

يمفھوم األمن من منظور توسع:المبحث الثالث

نمدرسة كوبنھاغن في توسیع مفھوم األمإسھامات:المطلب األول

.مقترب مركب األمن وموقع المنطقة المتوسطیة منھ:المطلب الثاني

بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة:الفصل الثاني

.العملیة األورو ـ مركزیة في بناء اإلقلیم المتوسطي:المبحث األول

مفھوم اإلقلیم المتوسطي في األجندة األمنیة األوروبیة:المطلب األول

.األبعاد اإلستراتیجیة لسیاسات أقلمة المتوسط األوروبیة:المطلب الثاني

.الرؤیة األمریكیة لإلقلیم المتوسطي:المبحث الثاني

.موقع المتوسط من مشروع الشرق األوسط الكبیر:المطلب األول

.المدركات اإلستراتیجیة األمریكیة تجاه المتوسط:المطلب الثاني

.المھام األمنیة األمریكیة في المتوسط:المبحث الثالث

.ضمان أمن إسرائیل كدولة متوسطیة:األولالمطلب 

"المطلب الثاني .كخیار الحتواء سوریا ولبنان في المتوسط الشرقي"الفوضى الخالقة:



  ةــة الدراسخطـ

إدارة لعبة التوازن بین الجزائر والمغرب في إطار قضیة الصحراء :المطلب الثالث

.الغربیة

.التركیز على منطقة الساحل اإلفریقي كتخوم للمتوسط:المطلب الرابع

المتوسطالبحر األبیضآلیات التدخل األمریكي في منطقة:الفصل الثالث

.األبعاد اإلستراتیجیة للتواجد العسكري األمریكي في المتوسط:المبحث األول

.س األمریكيالمھام األمنیة الجدیدة لألسطول الساد:المطلب األول

.شمال األطلسيالسیاسة األمنیة الجدیدة لحلف :المطلب الثاني

.المبادرات السیاسیة األمریكیة تجاه المتوسط:المبحث الثاني

.الخلفیات السیاسیة للحوار األطلسي ـ المتوسطي:المطلب األول

إدراج دول جنوب المتوسط ضمن إستراتیجیة دمقرطة الشرق :المطلب الثاني

.األوسط

.الدخول االقتصادي األمریكي في منطقة المتوسط:المبحث الثالث

توجھ استراتیجي مستقل أم خط مواز :الشراكة األمریكیة المغاربیة:المطلب األول

.للشراكة األورو ـ مغاربیة

.التحرك األوروبي متوسطیا لمواجھة الدخول األمریكي:المطلب الثاني

خــاتمة
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،عبرت الوالیات المتحدة األمریكیة عن رغبتھا في إعادة النظر في سیاستھا العسكریة

لتكون منسجمة مع الوضع الدولي الجدید الذي زالت منھ المحددات الكبرى التي حكمتھ، 

نظمة الدفاعیة في أوروبا وزوال األباردة وانھیار االتحاد السوفیاتيوالمتمثلة في الحرب ال

حددات أھمیتھا في عالقات دولیة أصبحت مبنیة على شبكة من مت ھذه الوفقد.الشرقیة

والثورة التكنولوجیة من جھة التعاون المتبادل من جھة،:الترابطات المصلحیة یحكمھا عامالن

العسكري لینتقال إلى األمن األمن، وكان لھذین العاملین دور في التقلیل من أھمیة أخرى

.االقتصادي

للوالیات المتحدة واألمنیةالعقیدة العسكریة مبادئتغییر في إحداثد منكان الب،وعلیھ

أین عرف مفھوم النظريثر تناسبا مع التحوالت األمنیة الدولیة، سواء على المستوى لتكون أك

بعد الحرب الباردة، أو على المستوى "توسیعیة"ومراجعة األمن إسھامات نظریة عدیدة

لتنفیذ ،وار جدیدة لألنظمة الدفاعیة التي تغطي أغلب مناطق العالموذلك باسناد أد،المیداني

مختلف السیاسات التي تتبناھا اإلدارة األمریكیة، وقد ساھم ھذا التغییر في إخراج منطقة البحر 

المتوسط من دائرة النفوذ األوروبي الذي یستند على مبررات تاریخیة وجغرافیة، األبیض

ئما على المنافسة غیر المعلنة مع االتحاد األوروبي بحثا عن مكانة أمریكیا قا"دخوال"شھد تل

.ضمن الترتیبات األمنیة التي تعرفھا المنطقة

فقد استمرت السیطرة األوروبیة على الجزء الغربي من البحر األبیض المتوسط بعد 

نظام الدولي الحرب العالمیة الثانیة وأثناء الحرب الباردة، إلى أن بدأ التأسیس لما یسمى بال

ن العدید مالستقبالبزعامة الوالیات المتحدة األمریكیة أین أصبحت المنطقة مرشحة الجدید

وتصاعد التھدیدات األمنیة استراتیجي-، نظرا لموقعھا الجیوتناقضات ھذا النظام على ساحتھا

.-شریان االقتصاد العالمي-فیھا، فضال عن كونھا معبرا رئیسیا لثروة النفط 

تحلیل مكانة الوالیات المتحدة یساعد على ،للمتوسط" التجزیئي"األخذ بالمفھوم إن

  ة ـــــــــــضمن الترتیبات األمنیة للمنطقة، وھي مكان-البعیدة جغرافیا عن المتوسط -األمریكیة 
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لتراجع العامل ،-فترة الدراسة-بعد الحرب الباردة" متصاعد"ترتبط بدور أمریكي 

تاركا ،"تقاسم األدوار"ي الذي كان یحدد عالقات المعسكر الرأسمالي على أساس االیدیولوج

عبر ولوج مختلف ،األولویة للھاجس االقتصادي الذي ال یعترف إال بالمصلحة المباشرة

األمریكي في منطقة المتوسط مع األھمیة التي عرفھا "الدور"یتقاطع ھذا و.األسواق العالمیة

ج بحث األطر النظریة التقلیدیة والمعاصرة، مستفیدا بذلك من مختلف موضوع األمن في برام

(الحوارات التي عرفھا حقل التنظیر في العالقات الدولیة، بدء بالمحاورة التنظیریة األولى 

وصوال إلى الحوار الرابع الذي یواجھ بین المنظور التفسیري الذي تتزعمھ )مثالیة-واقعیة 

.المنظور التكویني في إطار ما یعرف بنظریات ما بعد الحداثةاالتجاھات العقالنیة، و

  :ةـأھمیة الدراس

ن تناول موضوع یدخل ضمن إطار ما یعرف بالدراسات األمنیة، یدفع إلى ضرورة إ

الوقوف على أھم االسھامات النظریة في سعیھا لتحدید مفھوم األمن باعتباره المتغیر الرئیس 

–بحث عن الكیفیة التي یمكن عبرھا اسقاط أھم األبعاد الموسعة كما یقود إلى ال.في الدراسة

على التوجھات الخارجیة لقوة عظمى تسعى إلى تعزیز دورھا ومكانتھا داخل الفضاء –نظریا 

أوروبیا، في محاولة لمالمسة نقاط –بحكم عاملي التاریخ والجغرافیا -المتوسطي،  المحتكر 

منطقة البحر األبیض المتوسط عبر العدید من المبادرات التماس بین االحتكار االوروبي ل

األمنیة لربطھا بالسیاسة األوروبیة المتوسطیة ، والسعي األمریكي الیجاد مكانة ضمن ھذه 

من دول عربیة تفتقر للفعالیة من -في  غالبیتھ -الترتیبات في منطقة یتشكل ضلعھا الجنوبي 

.اء كانت أمریكیة أو أوروبیةحیث أنھا مجرد متلق لھذه المبادرات سو

إلى أسباب ذاتیة أسباب اختیار موضوع الدراسة ترجع:أسباب اختیار الموضوع

:وأخرى موضوعیة

للوالیات المتحدة األمریكیة في عالم ما بعد التوسعیةنظرا للتوجھات :األسباب الذاتیة/1

ضرورة تسلیط الضــوء علىالحرب الباردة، والتي لم تستثن أي منطقة من العالم، ارتأینا 
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والتي یتشكل ضلعھا الجنوبي من ،التوجھات األمریكیة تجاه منطقة البحر األبیض المتوسط

دول عربیة تقع ضمن ما یسمى بالنظام العربي اإلقلیمي، وبالتالي فھي توجھات ترتبط بدائرة 

ت أمنیة أوروبیة الصنع، في منطقة تشھد ترتیبا-الذي ننتمي إلیھ-األمن اإلقلیمي لھذا النظام

.أمریكیة التحریك في بعض األحیان

الحظنا العلوم السیاسیة بجامعة باتنة،قسمبعد االطالع على مكتبة :األسباب الموضوعیة/2

مكانة الوالیات المتحدة األمریكیة ضمن –غیاب دراسات تتناول الموضوع بھذا التخصیص 

باستثناء البعض منھا والذي یتناولھ من –یض المتوسط األمنیة في منطقة البحر األبتالترتیبا

األمریكي، أو بشكل -زاویة التقسیم الجغرافي للمنطقة واعتبارھا كدائرة للتنافس األوروبي

تجاه منطقة الشرق جزئي ضمن مواضیع عامة تدرس تفاعالت السیاسة الخارجیة األمریكیة 

یم المكتبة بموضوع جدید یتوج سنوات تدعاألوسط، وعلیھ رأینا أنھ من الضرورة بمكان

ویكون مرجعا یعتمد علیھ طلبة العلوم السیاسیة، وكخطوة أولى في " عامة"الدراسة الجامعیة 

یة لقوة كبرى بعیدة جغرافیا عن المتوسط تتمثل في الوالیات ــإطار دراسة التوجھات األمن

.دھا المنطقةالمتحدة األمریكیة وموقعھا من الترتیبات األمنیة التي تشھ

:إشكالیة الدراسة

في ظل الترتیبات األمنیة التي یشھدھا المتوسط، والرغبة األمریكیة في إعادة النظر في 

إلى أي مدى سیاستھا العسكریة لتكون منسجمة مع البیئة األمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة ،

إیجاد مكانة تساھم في نأمنطقة البحر األبیض المتوسط،  فيیمكن للتوجھات األمریكیة 

   ؟ منیة التي تشھدھاضمن الترتیبات األمریكیة األلوالیات المتحدل

:تستلزم االجابة على ھذه اإلشكالیة طرح جملة من التساؤالت الفرعیة على نحو

ھل یمكن تفسیر التوجھات األمریكیة تجاه منطقة المتوسط على أنھا رد فعل امبریقي /1

وم األمن بعد الحرب الباردة؟للتوسع الذي عرفھ مفھ
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ماھي المعاییر المعتمدة أمریكیا لتبریر الرؤیة الموسعة للمتوسط ضمن مشروع الشرق/2

الكبیر، وعلى أي مدركات استراتیجیة ارتكزت؟األوسط

كیف تم توظیف أھم األبعاد الموسعة لألمن من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة كآلیات /3

األمریكي متوسطیا؟لتعزیز التواجد 

:فرضیات الدراسة

:التالیةفرضیات التفترض إشكالیة الدراسة صیاغة

كلما كان ھناك توسیع لمفھوم األمن نظریا بعد الحرب الباردة، كلما أدى ذلك إلى .1

.تجاه منطقة البحر األبیض المتوسطالتوجھات األمریكیةتبریر

ذلك على تقسیمھا یساعدا بقدر ملمنطقة المتوسط،بقدر توسیع الرؤیة األمریكیة.2

امبریقیا إلى متوسط شرقي محتكر أمریكیا، ومتوسط غربي قابل المكانیة التموقع 

.األمریكي استراتیجیا

كلما كان ھناك تنویع في اآللیات األمریكیة تجاه الحوض المتوسطي، كلما أشر ذلك .3

.على بدایة تبلور استراتیجیة أمریكیة تجاه المنطقة

:خطة الدراسةتبریر 

:لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة، تم االعتماد على خطة بحث مكونة من ثالثة فصول

، عبر منظورات العالقات الدولیةاالقتراب من مفھوم األمننحاول من خاللھ:الفصل األول

الوالیات المتحدة األمریكیة في المتوسط بترتیبات أمنیة تأثرت بشكل" مكانة"وذلك الرتباط 

الحوار الذي تشھده /كبیر باإلسھامات النظریة لمفھوم األمن، خاصة في ظل المواجھة

.، والمنظور التكویني"التفسیري"العالقات الدولیة بین كل من المنظور الوصفي التجریبي
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تفسیر قائم على التفكیر -األمن من منظور عقالنيبدراسة مفھوم المبحث األوللیختص 

رؤیة یوضحاألول:بدراسة أبرز ممثلین لھذا التیارمطلبین والنزعة التجریبیة، عبر الوضعي

یدرس التأثیر الذي أضفتھ المدرسة اللیبرالیة على الثانيالواقعیة باتجاھاتھا المختلفة لألمن، و

-ولتبریر الصیرورة التطوریة .ة رغم غیاب بناء نظري موحد لھاحقل الدراسات األمنی

لمفھوم األمن نظرا لعجز نظریات االتجاه التفسیري في بناء إطار نظري –یا ابستمولوج

، برز جیل جدید "أزمة التنظیر"متكامل لدراسة مختلف الظواھر الدولیة فیما یعرف أكادیمیا بـ 

من النظریات والمقتربات محاوال إسقاط االفتراض التفسیري القائم على األخذ باألمن كمعطى 

ببناء األمن "لتشكیك المنھجي في منطلقات ھذا االفتراض والقول بـمسبق، من خالل ا

محدثا بذلك جسرا رابطا بین المطلب األول، وھو ما سعى إلیھ المقترب البنائي عبر "اجتماعیا

التأملیة، وعلى رأسھا النقدیة االجتماعیة التي -االتجاھات الوضعیة والنظریات مابعد الوضعیة

إسقاط األسس التي بنیت علیھا النظریات التقلیدیة، وتقدیم بدیل یقوم انيالمطلب الثتحاول عبر 

نظري صلب یستند انطولوجیا وابستمولوجیا على معاییر مغایرة تماما -على بناء مفھوماتي

فیتناول مفھوم األمن من منظور ما بعد الحداثة التي المطلب الثالثلتلك المعتمدة وضعیا، أما 

طر والمقاربات التقلیدیة، لنكون بذلك أمام منظور أمني مختلف یرتكز تھدف إلى تفكیك األ

.في فھم سلوكیات الدول"الخطاب"أساسا على قیمة 

بن اإلطار النظري لمفھوم األمن بمثابة الرابط التطبیقيالمبحث الثالثویعتبر 

یة لألبعاد والتوجھات األمریكیة في منطقة المتوسط، عبر توظیف الوالیات المتحدة األمریك

التي عرفھا مفھوم األمن بعد الحرب الباردة خدمة لمصالحھا اإلستراتیجیة، وھو توظیف 

ثم حصر الحدود ، المطلب األولعبر كوبنھاغنمن إسھامات مدرسة "المیدانیة"یستمد قوتھ 

باري لمسألة األمن اإلقلیمي في منطقة المتوسط عبر مقترب مركب األمن لـ "المطاطة"

بمعنى أنھا قابلة للتوظیف االستراتیجي أمریكیا بھدف التموقع في منطقة المتوسط، ، بوزان

.المطلب الثانيوذلك في 
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من التموقع األمریكي متوسطیا، على الرغم من أن بیحاول االقترا:الفصل الثاني

ھذا اإلستراتیجیة المرجعیة للسیاسة األمریكیة في المنطقة العربیة تكمن في الشرق األوسط، 

المسار /التموقع سیتم تحلیلھ من خالل بناء اإلقلیم المتوسطي الذي یتراوح بین العملیة

بترتیباتھا األمنیة )األوروبیة(األوروبي والرؤیة األمریكیة، بھدف إیضاح ھذه العملیة 

المتواترة على منطقة المتوسط مؤكدة بذلك التأثیر الذي تخضع لھ المنطقة تاریخیا وجغرافیا، 

المركزیة في بناء اإلقلیم المتوسطي ضمن -العملیة األوروبیةالمبحث األولث یعالج حی

المطلب ثم دراسة األبعاد االستراتیجیة لسیاسات أقلمة المتوسط األوروبیة في ،المطلب األول

، "دخول"الرؤیة األمریكیة لإلقلیم المتوسطي فیما یشبھ عملیةالمبحث الثانيویدرس.الثاني

یوضح موقع المنطقة المتوسطیة من مشروع الشرق األوسط الكبیر، األول:مطلبینر وذلك عب

یتناول المدركات اإلستراتیجیة األمریكیة تجاه المتوسط في محاولة لتبریر التموقع الثانيو

فیتطرق ألھم المھام األمنیة األمریكیة في الحوض المبحث الثالث أما .األمریكي في المتوسط

–خدمة ألھداف الدراسة –"النظام العربي اإلقلیمي"تبطة أساسا بما یسمى المتوسطي المر

-االقتصادیة خاصة–بدء بضمان أمن إسرائیل كدولة متوسطیة من خالل تفاعالت عالقاتھا 

كمھمة أمنیة "فوضى خالقة"إلى جانب السعي لفرض، مطلب أولمع االتحاد األوروبي كـ 

ضحة المعالم كخیار الحتواء كل من سوریا ولبنان في المتوسط بدل أن تكون مبادرة إقلیمیة وا

إدارة لعبة التوازن بین الجزائر والمغرب مھمةالمطلب الثالث ویعالج.ثانالشرقي كـ مطلب

التركیز على المطلب الرابعفي إطار قضیة الصحراء الغربي في المتوسط الغربي، ویحاول 

ط ألھمیة المنطقة كنقطة ربط بین المتوسط الغربي منطقة الساحل اإلفریقي كتخوم للمتوس

.وجنوب الصحراء

نتطرق من خاللھ آللیات التدخل األمریكي في المتوسط إلسقاط األبعاد :الفصل الثالث

على السیاسة األمریكیة في المنطقة، حیث یدرس )عسكریا، سیاسیا واقتصادیا(التوسعیة لألمن 

ة للتواجد العسكري األمریكي في المتوسط عبر جھازین األبعاد االستراتیجیالمبحث األول

ة عملیاتھ ـي منطقـاألسطول السادس األمریكي الذي تغط:ھما"عسكریین"أمنیین 
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، وكذا حلف شمال األطلسي الذي یسعى إلى ضرورة المطلب األولالبحر األبیض المتوسط في 

سیاسة أمنیة جدیدة تجاه منطقة التكیف مع متغیرات بیئة أمن ما بعد الحرب الباردة بتبني

فیتناول المبادرات السیاسیة األمریكیة تجاه المبحث الثانيأما .المطلب الثانيالمتوسط في 

الثاني یوضح الخلفیات السیاسیة للحوار األطلسي المتوسطي، واألول :مطلبینالمتوسط عبر 

ویھدف .شرق األوسـطیحلل أبعاد إدراج دول جنوب المتوسط ضمن استراتیجیة دمقرطة ال

من الدخول االقتصادي األمریكي في منطقة المتوسط، حیث بإلى االقتراالمبحث الثالث

نظرا لالحتكار األوروبي لمنطقة غرب المتوسط ، واستفادت واشنطن من "الدخول"وصف بـ

األولالمطلب.التحول الذي طرأ على معادلة الترتیبات األمنیة في المنطقة بعد الحرب الباردة

-مغاربیة، والشراكة األورو-یحاول مالمسة خطوط التماس بین مبادرتي الشراكة األمریكو

مغاربیة، ثم عملیة التحرك األوروبي لمواجھة الدخول األمریكي في المنطقة عبر العدید من 

.المطلب الثاني، على رأسھا االتحاد من أجل المتوسط وذلك في "المستجدة"المبادرات األمنیة 

:المقاربة المنھجیة للدراسة

:اعتمادنا على تكامل منھجي یضم تفرض طبیعة الموضوع

Systemمنھج التحلیل النسقي/1 Analysis Approach: المختص بمیدان دراسة

السیاسة الخارجیة ، حیث یتیح للباحث في العالقات الدولیة إمكانیة استخدام مستویات عدیدة 

كامل، وعلیھ فإن ھذا المنھج یظھر كخط رئیسي في دراستنا عبر للتحلیل وبشكل متصل ومت

تحلیل أنماط وتفاعالت السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه منطقة البحر األبیض المتوسط في 

.إطار البحث عن مكانة ضمن الترتیبات األمنیة التي تشھدھا

Caseمنھج دراسة حالة/2 Study Approach:سقاط توجھات الذي اعتمدنا علیھ ال

".نطقة البحر األبیض المتوسطم"السیاسة األمریكیة تجاه منطقة محددة تتمثل في 
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Historicalمنھج البحث التاریخي المقارن/3 Comparative Approach: الذي

یعتبر أحد المناھج المستخدمة في الدراسات الحدیثة للنظم السیاسیة المقارنة بفضل یعود إلى 

Bihaviourismوكیة المدرسة السل School ویبرز في دراستنا بإظھار التنافس غیر ،

.المعلن بین التوجھات األمریكیة والسیاسات األوروبیة تجاه منطقة المتوسط

في التزود بمعلومات مستقال ApproachHistoricalالمنھج التاریخيوقد ساعدنا 

لفترات سابقة للدراسة، لالقتراب من تاریخیة ساھمت في توجیھ التحركات األمریكیة متوسطیا 

.ي منطقة المتوسط في فترة الدراسةالتموقع ف

:صعوبات إعداد الدراسة

ة الموضوع في حد ذاتھثإن أغلب الصعوبات التي واجھتنا عند إعداد الدراسة متعلقة بحدا

على رأسھا وارتباطھ بالدراسات األمنیة، وھو ما یقود تلقائیا إلى قلة المراجع األكادیمیة و

وقد حاولنا تدارك ھذا النقص باالعتماد على المجالت والدوریات .الكتب والدراسات المحكمة

اإلعالمي -ن طابع األسلوب الصحفيإلى جانب المقاالت المنزلة على شبكة االنترنت،إال أ

قبة الذي یطغى على مثل ھذه المراجع وخاصة المقاالت الموجودة باللغة العربیة طرح أمامنا ع

تكییف ھذا األسلوب مع طبیعة دراستنا األكادیمیة، وھو األمر الذي عملنا على إنجازه قدر 

باإلضافة إلى عناء الترجمة كوننا اعتمدنا على العدید من المراجع باللغتین الفرنسیة .المستطاع

.واالنجلیزیة
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.تفسیريـمن من منظور عقالنياألمفھوم:ولالمبحث األ

زعة على كل النظریات المؤسسة على تفكیر وضعي ونالتفسیريیشتمل المنظور العقالني ـ 

مفاھیم وتصورات غیر خذ بفي األ"الحتمیة"مبدأمن انطالقا من تجریبیة، حیث یحاول تفسیر األ

ظاھرة ھولیس مبنى، بمعنى أنمسبقمن كمعطىأللساس فھو ینظر وعلى ھذا األقابلة للنقاش،

.تفسیرھاقات الدولیة وما على النظریة إالوجدت ضمن نطاق العال

بمختلف واللیبرالیةالواقعیة :ھم نظریتین ضمن ھذا المنظور وھماسندرس في ھذا اإلطار أ

.األمنا ومقاربة كلیھما لمفھوم ماتجاھاتھ

الواقعياألمن من المنظور :المطلب األول

ناسق في المصالح بین مختلف من من رفض وجود تصورھم لألینطلق الواقعیون في ت

ا لدرجة قد یقود بعضھا إلى ما تعرف تضاربا بین مصالحھـ غالبا ـویرون أن الدول األمم،

المتوفرة للدولة تلعب دورا ھاما في تحدید نتیجة الصراع الدولي وقدرة واإلمكانیاتالحرب،

اإلطالقأن قدرات الدولة ال تقتصر على إدراكشریطة ،اآلخرینى التأثیر في سلوك الدولة عل

.على الجانب العسكري فحسب

كما أن لدیھم نماذج كبة من أجزاء عسكریة وغیر عسكریة،رم ـحسب الواقعیینـفالقوة 

انب البعد لتصنیف عناصر أو مقومات القوة الوطنیة للدولة على اعتبار أن القوة تشتمل إلى ج

المصادر الطبیعیة غیرات أخرى كمستوى التطور التقني، النمو الدیمغرافي،العسكري على مت

)1(.واإلیدیولوجیةوالقیادة السیاسیة شكل الحكومة یة، والعوامل الجغراف

كاظمة للنشر ولید عبد الحي، الكویت،:المتضاربة في العالقات الدولیة، ترجمةالنظریات،ت بالستغرافجیمس دورتي وروبر)1(
.59ص ،1985، دیسمبر )مجد(للدراسات والنشر والتوزیع والتوزیع والترجمة والمؤسسة الجامعیة 
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یفسر التعاطي الدائم للواقعیین مع حالة الحرب بالمسلمة المركزیة التي تأسس علیھا البناء 

، باعتبار المدرسة أخرىضفاء الموضوعیة والعقالنیة علیھا من جھة وعنصر إ،جھةالواقعي من 

.الواقعیة تقف ضمن نطاق المدارس التفسیریة لظواھر العالقات الدولیة

في العالقات الدولیة "مركزي"كادیمیة فقد تزامن صعود الواقعیة كمذھب أما من الناحیة األ

:ساسیینلین أومع تح

،سس المثالیة التي تكرست في فترة ما بین الحربین العالمیتینات واألضاالفترااھتزاز-1

القانون إلىعلى معاییر السلوك الدولي وتطورھا استنادا تحلیلیاوذلك العتمادھا 

تعمیمیات إلى، فیما استقت الواقعیة مادتھا الخام من التاریخ لتصل الدولیینوالتنظیم

.حول السلوك الدولي

فضى سدة الزعامة العالمیة وھو ما أإلىاألمریكيالواقعي مع االرتقاء تزامن الصعود -2

.لشؤون الدولیةلنوع من القوة التحلیلیة على التفسیرات الواقعیة إضفاءإلى

قل لدى الدارسین في ح"انطباع مرجعي مقبول"تحظى مسلمات النظریة الواقعیة بـ 

نوعیة في توجیھ صانعي القرار إلى تحدث نقلةن على اعتبار أنھا استطاعت أ،العالقات الدولیة

.إبان الحرب الباردةبدال للصراع االیدیولوجي الذي كان سائدا ،ولویة الصراع على المصالحأ

الة التعارض المصلحي، وربما مكانیة منھ في حكما رأت بأن التعایش ضمن تضارب قیمي أكثر إ

".العقالنیة"من صبغة نھ ال یخلو بتاتا ا إال أھذا التفسیر بسیطیبدو

جون ومن ھذا المنطلق فإن النظریة الواقعیة، وباعتبار مسلماتھا قاعدیة في التحلیل حسب 

.Charlفلیب دافیدشارل وJ.J.Rocheجاك روش  Ph. David،ون رافدا فإنھا جدیرة بأن تك

:نھاما في تحدید مفھوم األمن على اعتبار أ
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مشتركة یمكنھا یة في ظل غیاب سلطة مركزیة والنظام الدولي یصطبغ بصبغة فوضو-

.تنظیم العالقات التنافسیة فیما بین الدول

و لزیادة نفوذھا، وھذا ما یزید راتھا العسكریة للدفاع عن نفسھا أالدول تعمل على تطویر قد-

.من حدة المخاطر والتوترات بینھا

 "اثابت عنصرا"یعتبر الدولفي العالقات االستراتیجیة بین Incertitudeو التوجس الشك أ-

Element Constantن كل دولة ، بمعنى أن ھذه العالقات مبنیة على غیاب الثقة، أل

لى التسلح كنتیجة لذلك ألنھ وبالتالي فھي تسعى إ،دنى من القوةتبحث عن تحقیق ولو حد أ

Chacun"كل لنفسھ"في سیاق مبدأ  pour-soi ،یبرر وھو ما،من معطى نادریعد األ

.جل البقاءالدخول في صراع من أإلىولة نزوع كل د

ن ذلك ى بنیتھ، بمعنى أعلو عدم استقرار النظام الدولي یتوقف بشكل كبیر استقرار أ-

في ظل التوازن بین القوى الكبرى، السیما-خاصة العسكریة-مشروط بتوزیع القدرات 

.التي تحدد سلوك الدولة ینة في الحفاظ من عدمھ على ھذه البوھو ما یعبر عن الرغب

(1).تھااولویزي، قدراتھا تسمح بمعرفة وتعریف أالدولة فاعل وحدوي ومرك-

West"وستفالیا"لقد نزع الدارسون منذ اتفاقیة  Valley إلى اعتبار الدول1648عام

حیث كانت الدول  ھي المعیار العالمي للشرعیة .قوى العناصر الفاعلة في النظام الدوليأ

على أنھ "األمن"ذلك في غیاب سلطة أعلى منھا، وكان ذلك یعني النظر إلى سیة والسیا

(2).ول لحكومات الدولااللتزام األ

(1) Charls -Philippe David et Jean Jaques Roche, Théories de la Securité, France, Paris, Edition
Montchrestien, 2002, P 90.

خلیج لألبحاث، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي، مركز مركز ال:ترجمةجون بیلیس وستیف سمیثذ، عولمة السیاسة العالمیة،(2)
.414ص ،2004الخلیج لألبحاث، 
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من األ"لواقعي یتمحور حول فكرة تحقیق نصار االتجاه اإن ھذا االلتزام الذي ینادي بھ أ

Hobbesزھوبمن النقاش التاریخي الذي حاول من خاللھ كتاب مثل والمستمد ،"القومي

كثر تشاؤما لمضامین سیادة رسم صورة أRousseauروسووMachiavelliمیكیافیلليو

Perpitualیصعب في إطاره تحقیق السالم الدائم"صراعي"ي ظل نظام دولي ف ،الدولة Peace.

ا ي منھلمنع أاألخرىق التوازن مع القوى لى تحقیكبر ما یمكن أن تقوم بھ الدول ھو السعي إوأ

ثادوارد ھالیمثال أالكالسیكیة الواقعیة من تحقیق السیطرة الشاملة، وھو ما أكده كتاب المدرسة 

.E.Hكار Carrھانس مورغانتو وHans Morgenthau.(1)

تحلیالت المختصین في على  ─ولوقت لیس ببعید ─التقلیدیة الواقعیةلقد سیطرت المقاربة

لیھا من زاویة القوة ، حیث نظر إفي المجال العسكري حصرامنیة، باختزالھا لألمنالدراسات األ

ستراتیجیین، كما نظر الواقعیون إلى ول من قبل كل من صناع القرار واالالوطنیة في المقام األ

.(2)من باعتباره مشتقا من القوةاأل

قعیة للسیاسة الدولیة، سواء موضوعا مھما في الدراسات الواPowerفقد شكل مفھوم القوة 

كما یعتقد .االثنین معاأوكنتاج لھ أولدول و كغایة، أي كمحفز لسلوك اكوسیلة ألیھا نظر إ

ومھما تكن األھداف النھائیة ،یة ككل ھي صراع مستمر من أجل القوةأن السیاسة الدولغانتورمو

.3)(فالقوة ھي الھدف العاجل دوماللسیاسة الدولیة

.415ص ،المرجع نفسھ(1)
.15ص ، 2005ي لألمن الجزائري، الجزائر، المكتبة العصریة، البعد المتوسط،عبد النور بن عنتر(2)

(3) Paul Viotti et Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism and
Beyond, USA, Boston, Allyand Bacon, 1997, P 56.
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نھ في ظل افتقاد النظام إلى أ1933ة لھ عام فقد خلص في دراس،فریدیریك شومانأما 

منھا الضروري لكل وحدة في ھذا النظام أن تسعى لضمان أ، فإنھ من عالمیةالدولي لحكومة 

.(1)قوة الدول المجاوةإلىوأن تنظر بحذر ،اعتمادا على قوتھا الذاتیة

Arnoldارنولد ولفارزذھب یو wolfersالقدرة "ھي بأن القوة یرىبعد من ذلك، حین أ

، وھنا یظھر الخلط الواضح بین "نحو عمل ما ترید ومنعھم من عمل ما ال تریداآلخرینعلى دفع 

Capacityالقوة or Strenthو النفوذالتأثیر أوInfluence حیث أن التمییز بینھما یكون ،

أون، فإن النفوذ معاقبتھم بالحرماأوبالتھدید اآلخرینانطالقا من أن القوة وإن كانت تعني تحریك 

، وفي النھایة فإن ھذه المفاھیم ھي اإلغراءو بالوعد اآلخرینالتأثیر یعني القدرة على تحریك 

ولى لتشكیلھا في أي مجال من مجاالت الحیاة الدولیة رد مستویات للقوة، أي المراحل األمج

.(2)المتنوعة

:للقوة من ثالث زوایامورغانتو وینظر

powerالقوة كسبب - as a causeنھا الدافع لسلوك معینأي أ.

powerالقوة كھدف - as an outcomeنھا نتاج لسلوكات الدولأي أ.

powerالقوة كوسیلة - as an Instrument(3).داة لبلوغ الغایات المرجوةاألنھا أي أ

من حسب التصور مان بقاء الدولة كوحدة مرجعیة لألن القوة باعتبارھا الوسیلة المثلى لضإ

:واقعي، تنطوي على بعدین وذلك باعتبارھاال

.61ص جیمس دورتي وروبرت بالستغراف، مرجع سابق،(1)
انعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة في االتجاھات النظریة الكبرى في العالقات عبد الناصر جندلي، (2)

.115، ص 2005–2004دولة في العلوم السیاسة، جامعة الجزائر، ه، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراالدولیة
.116المرجع نفسھ، ص (3)
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أو تسعى ،الدولأولكھ الشعوب، الجماعات تمعطى تمأنھا بمعنى Attributمیزة-

.للحصول على األمن

و الدول درة التي تمكن الشعوب، الجماعات أألنھا تعبر عن القRelationshipعالقة-

.اآلخرینعلى  امن اختیار درجة تأثیرھ

Attributتمیز الدولة "كخاصیة"فالقوة  of State ، تعد فكرة شائعة في المنظورات

"القوة الوطنیة"مكونات تقدم قائمة لاألكادیمیةالتقلیدیة للعالقات الدولیة، فالعدید من الكتابات 

National Power قوة كبرى، والخصائص التي تؤھل الدولة ألن تكونGreat Powerقوة أو

Middleمتوسطة Power ،قوة عظمىوأSuper Power. وھاتھ القائمة بوجھ عام تحدد

قد تمتلكھا الدولة لكي تكون مؤھلة للمطالبة بمرتبتھا الحقیقیة "Attributs"میزاتـ عدة لأنواع

(1).على سلم القوة العالمیة

على البقاء الذي یعتبر الھدف األسمىتساعد الدولة،وبالتالي فإن القوة حسب الواقعیین

باعتبارھا ـ فاعال مركزیا ـ إن لم الوطنیةمفھوم ضیق لألمن یرتكز حصرا على الدولة ضمن

تكون من، وھناداة الرئیسیة لتحقیق األالدولیة، والقوة العسكریة ھي األیكن وحیدا في السیاسة

.قصى للدولةالدولة بصدد تحقیق الحد األ

اسا واالعتداء المسلح المحتمل غیر أن حصر التصور الواقعي لألمن في بقاء الدولة أس

واإلستراتیجیةموضوعا للدراسات الدفاعیة األمندفاع، جعل /ضدھا، باختزالھ في قضیة حمایة

(2).منھ كمفھومأكثروبالتالي تم التعامل معھ كموضوع امبریقي 

(1) Ibid, P 88.
.19عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص (2)
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ـ بإھمال بعده االنطولوجي ـ تظھر من خالل األمنالواقعیة في تحدید مفھوم االمبریقیة

Raymondریمون آرونالذي وجھھ "الحكم االنتقادي" Aron للواقعیة الكالسیكیة في كتابھ

، وذلك من خالل تركیز Praxeologyعلى أنھا علم تطبیقي"السالم والحرب بین االمم"

بالتركیز على مراقبة العنف بین الدول عبر ضمان یعنى"ھدفي"الكالسیكیة على مبدأ الواقعیة

(1).بط باالستقطابات التنافسیة للقوةسالم ھش مرت

في التمییز بین مختلف االتجاھات الواقعیة في نظرتھا لألمن تكمن في الفوارق الجوھریةن إ

:أن

تركز على قدرة الدولة ونضالھا من أجل البقاء في سیاق :الواقعیة التقلیدیة.1

قامة قواعد و إوال للتعاون أ"غیر الدولة"منوال مجال للفاعلین،فوضوي بحت

مرمیرشایویشكل القانون، بل إن اعتبارات القوة ھي التي تؤخذ في الحسبان، 

Mershaemerحافظةمالالمرجعیة المفضلة للواقعیة البحتة و.

على بنیة النظام الدولي، أي الطریقة التي توزع بھا تركز:ویةیالواقعیة البن.2

و ھذه البنیة بغیاب الثقة أمیز القدرات ـ خاصة العسكریة ـ بین القوى الكبرى، وتت

یحكمھ إما المعمم بین الدول، وسلوك الدول في ھذه الحالةInsecurityالالأمن

كینیث بمعنى أنھا دولة مراجعة للوضع القائم، وأبرز روادھاو احتجاجھاانتماؤھا أ

Kennethوالتز  N. Waltz.

و التقلیدیة، حیث یرون أیالحظ نوع من القطیعة مع الكالسیكیة :الواقعیون الجدد.3

بأن التعاون بین الدول ممكن ومرغوب فیھ للتقلیل من مخاطر الالأمن وضمان 

ضح السیاق الفوضوي للنظام مكاسب نسبیة ولیست مطلقة لكل طرف، وقد یت

األمن"سره آلیات فأنھ أقل حدة لما یكون التنافس بین الدول تالدولي على 

(1) Jean Jacque Roche, Théories des Relations Internationales, France, Paris, Montchrestien, 5
Edition, 2004, P 32.
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لغش في العالقات بین الدول ومن نقص الثقة ، ھذه اآللیات تحد من ا"يالتعاون

والحسابات الخاطئة، وعرف بعض أقطاب ھذه المدرسة بالواقعیون الجدد 

.Chشارلز قالیزرالتعاونیون ومن أبرزھم  Glaser.

بقاء في سیاق فوضوي، مفاھیم الینقلون):الواقعیة االثنیة(االثنو واقعیین .4

ات القرن یى داخل الدولة، وھذا خالل تسعینلقصى للمكاسب والتنافس إوالتحمیل األ

Barryباري بوسن:الماضي، ومن أبرز روادھا BosenكوفمانوKaufman.

.من من المنظور اللیبیرالياأل:المطلب الثاني

لألمن تفسیرھا تلفة فيالمدرسة الواقعیة باتجاھاتھا المخحدثتھ وتحدثھ رغم الصخب الذي أ

بارزمریكیة، فإن المدرسة اللیبیرالیة كان لھا تأثیرلسیاسة األقعیة لخاصة في ظل التوجھات الوا

ال إوحد ومتماسك للنظریة اللیبیرالیةمنیة، وعلى الرغم من غیاب بناء نظري معلى الدراسات األ

.بالعائلة اللیبیرالیةS.Waltسیفنت والتوھو ما عبر عنھ نسقا فكریا متعدد التیارات،مثلت أنھا

ساسیة التي تقوم بیرالیة، یمكن حصر االفتراضات األض في تفرعات المدرسة اللیقبل الخو

:علیھا في

Nonةالفاعلون غیر الدول* State Actors وحدات مھمة في السیاسة العالمیةك،

مر نفسھ بالنسبة للمنظمات واأل،في بعض األحیان فاعال مستقالفالمنظمات الدولیة مثال قد تكون 

كمنظمات حقوق االنسان وجماعات حمایة البیئة التي تلعب من ،وغیر الوطنیةغیر الحكومیة 

الملتفة "عبر الوطنیة"جانبھا دورا مھما في صناعة السیاسة العالمیة، لذا یعود تزاید الشبكات 

".المجتمع المدني العالمي"لى تحقیق ما یسمى بـ ستراتیجیات مشتركة وأھداف محددة إحول ا

Unitaryاعال وحدویاالدولة لیست ف* Actor بالنسبة  للتعددیینPluralists بل تتكون ،

لیھا كفاعل فردي كن النظر إمن أفراد، جماعات مصالح وبیروقراطیات متنافسة، فالدولة ال یم

من جھة، "الدولة"ألن ذلك یعتبر تجاھال لتعدد الفاعلین المشكلین للوحدة المسماة وحدوي
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للدولة، ودور التأثیرات الداخلیة والخارجیة بالنسبةActorsھذه الفواعل وتجاھال للتفاعالت بین 

.والرأي العام من جھة أخرى"عبر الوطنیة"للمنظمات الدولیة و،القیمبل كذلك تجاھال لألفكار و

فاعال عقالنیایتحدى اللیبیرالیون التعددیون االفتراض الواقعي القائم على اعتبار الدولة *

Rational Actor،تترك االنطباع بأن صدام المصالح والمساومة ،ة للدولةفالنظرة المجزأ

ألن سوء ،والرغبة في التسویة التي تؤدي دوما الى اتباع مسار صناعة قرار عقالني

-Missاإلدراك perceptionالسیاسة البیروقراطیة قد یسیطران على صناعة القرار وبالتالي أو

(1).و مرغوبةن منتظرة أكاحتمال اتخاذ قرارات لم ت

فإن ،من الوطني مھمة، فإذا كانت مسائل األقابلة للتوسیعجندة السیاسیة العالمیة تبقى األ*

المسائل االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة البارزة بفعل تنامي حدة االعتماد المتبادل بین الدول 

(2).مھمة أیضا،والمجتمعات

لق تشجیع المؤسسات والعالقات السیاسیة واالقتصادیة كمنطیعمل المقترب اللیبیرالي على 

بعد من ذلك حین یرى بأنھ من الممكن التخفیف من حدة لتحقیق السلم والتعاون بین األمم، بل أ

الدیمقراطیة والمؤسسات الدولیة، ویعتقد اللیبیرالیون ،العداء بین الدول عن طریق تطویر التجارة

أمن الألن حالة ال،ممم عن طریق مجابھة التصادم بین األمن التنظیأن ھناك امكانیة لتحقیق نوع

Insecurityھي نتاج للفوضى.

البنائیة ـ لیشمل العوامل بیرالي لألمن موسع ـ قبل النظریةساس التصور اللیومن ھنا، فإن أ

متغیر المؤسساتیة، االقتصادیة والدیمقراطیة، وھي أبعاد أكثر تأثیرا في إقامة السالم من ال

-Superaساس فوق قومي وھو توسیع قائم على أ،(1)يالعسكر National.

قات الدولیة، جامعة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في العالالسیاسة المتوسطیة الجدیدة لالتحاد االوروبيعمار حجار، (1)
.12، ص 2002باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، فرع العالقات الدولیة، جوان 

.13، ص المرجع نفسھ(2)



.م األمن من منظورات العالقات الدولیةمفھو:الفصل االول

19

.Eوایمانویل كانطJ.Lockجون لوكلقد تأثر الفكر اللیبیرالي أساسا بكتابات كل من 

Kantآدم سمیثو(*)A.Smith. تكمن في سباب الرئیسة للنزاعاتبأن األكانطحیث یقول

Stateلة في حالة الطبیعة تأصدالة المعالعدم االستقرار وال of Nature وھنا یلتقي كانط مع ،

الواقعیین في اعتبار الفوضى سببا للحروب، لكنھ یتعارض معھم في امكانیة التغلب علیھا وذلك 

بأنھ یمكن لوكفي حین یرى (2).من النزعة العدوانیة للبشرن طریق التبادل التجاري الذي یحدع

أن ة ـ التي یقول بھا الواقعیون ـ بإنشاء دولة القانون اللیبیرالي على اعتبارتعویض حالة الطبیع

Theخالقي و القانون األقانون الطبیعة أ Moral Law وجد قبل السیاسة كمعطى الھي، وقد

أما (3).ة التوزیع العالمي للثروةادعدفاع عن حقوق االنسان، والدعوة إللل لوكاستعملت لیبیرالیة 

فھو فیلسوف النموذج الرأسمالي كمصدر للتوافق بین المصالح الفردیة والمصلحة ثآدم سمی

.العامة

-Interما بین الدول یمابرادتؤكد اللیبیرالیة منذ بدایة السبعینات على االنتقال من  State

Transnationalان وطنظام عابر لألإلى System. وما ساھم في صعود التیار اللیبیرالي

العالقات أجندةإلىInterdependanceالمتبادلمن ھذه الفترة ھو تحول مفھوم االعتماد ابتداءا 

واالعتماد .ساس أنھ لم یعد یحكمھا التصور القائم على الدور السیادي للدولةالدولیة، على أ

یعبر عنھا فیما بعد سوالتي Cob.Webشبكة العنكبوتـ المتبادل ھو ما یعبر عنھ اللیبیرالیون ب

الواقعي "كرات البلیار"، وھو النموذج الذي جاء لیعوض نموذج Globalisationالعولمةـ ب

Billiard ball Modelأرنولد والفرز ـ لA.Wolfers(1)، حیث أن التعامل االقتصادي بین

(1) Charles P. David et Jean Jacques Roche, Op.Cit, P 96.
منھا الیبیرالیون خلفیتھم النظریة انطالقا من قطاب الفكریة الثالثة التي استمدل من جون لوك وكانط وآدم سمیث األیمثل ك(*)

"1704-1632جون لوك :وقعوھا ولعل أبرزھاالكتابات التي ، ایمانویل كانط "1688طروحتان حول الحكم الصادر عام أ:
."ممثروة األ"1790-1763، آدم سمیث 1795عام "السالم الدائم"1724-1804

(2) Juanita Elias and Peter Sutch, International Relations – The Basics – ,U.S.A, New York,
ROUTLEDGE, 2007, P 68.
(3) Ibid, P 66.
(1) Charles P. David et Jean Jacques Roche, Op.Cit, P 97.
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الدول سیخلق شبكة عنكبوتیة من المصالح المعقدة وبأقل تكلفة، وھنا ال یوجد مبرر للدخول في 

"العقالنیة"رالیة مع الواقعیة عبر خیط رفیع ھو لیبین تلتقي الأأخرىدولة ة عسكریة مع مواجھ

Rationalism.

ھین جامن عبر اتلمدرسة اللیبیرالیة حول مفھوم األكثر في اسھامات اویمكن التفصیل أ

:أساسیین

Structuralیبیرالیة البنیویة لال-1 Liberalism:(*)

Michelمایكل دویلابات كل من اقترن ھذا االتجاه بكت Doyelستبروس رووBruce

Russetن یستند على المتغیر الدیمقراطي، ألن من خالل تأكیدھما على أن التحلیل األمني یجب أ

من شأنھ أن یكرس ،یضا على مستوى النظام الدولير الدیمقراطیة على مستوى الدول وأانتشا

وتكون الصفة التعاونیة ،م مبادرات جدیدة للسیاسات الدولیةالسالم الدائم الذي یفتح المجال أما

.سمتھا البارزة

"تدمقرطت"كلما : من وفقا لھذا االتجاه یقع ضمن متالزمةوعلیھ فإن مفھوم األ

Democratisationساس أن الدیمقراطیات نادرا ما ا صار النظام الدولي سلمیا، على أالدول كلم

ویحفز ،حد من النزوع نحو الصراعاتلدیمقراطیة یفانتشار القیم اتتحارب فیما بینھا، ومن ھنا 

.Compromiseو الحل الوسط للتوافق أ"لیبیرالیةثقافة "على التسویة السلمیة لھا بفضل سیادة 

عبر اشارتھ الى العناصر الثالثة التي قدمھا كانط حول كانطبكتابات دویلویظھر تشبع 

Perpetuel"الدائمالسالم"من الدولي في كتابھ األ Peaceوھي:

الشروط مثل بدایة ن یبین بأن السالم ممكن اذا توفرت بعض تابات ایمانویل كانط الذي یحاول أصحاب ھذا االتجاه بكتأثر أ(*)
التحول في الوعي الفردي وإقامة جمھوریة دستوریة ومعاھدة فیدیرالیة بین الدول النھاء الحرب ولیس تنظیمھا فقط، كما قال بذلك 

Hogoھوغو غروتیوس  Grotius. باقامة نوع من التنظیم "مشروع السالم"وقد دعا كانط في المادة التعریفیة الثالثة من كتابھ
.مم بعد نھایة الحرب العالمیة االولىال تجسدت فكرتھ في إقامة عصبة األبین الدول المتعاھدة، وفعالعالمي
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.التمثیل الدیمقراطي الجمھوري-

.االلتزام االیدیولوجي بحقوق االنسان-

.الترابط العابر للحدود الوطنیة-

(1).لى السالم الذي تتمیز بھ الدول الدیمقراطیةلعناصر التي تفسر اتجاھات المیل إوھي ا

ثیر الوحید الذي یسمح للدولة بتجنب ست فیجادل بأن القیم الدیمقراطیة لیست التأأما رو

في ذلك تؤثر في حسابات جمیع الدول بما اإلستراتیجیةرب، ألن القوة والتأثیرات الح

على اعتبار ،ت المتبصرة للواقعیةست أنھ ال داعي لتجاھل النظراالدیمقراطیات، وھنا یرى رو

رات الدول في محاربة بعضھا نھا تخبرنا بأن القوة واالعتبارات االستراتیجیة تؤثر على قراأ

والتي ال یتأثر ،لحرب الجمیع ضد الجمیع"الواقعیة الفجة"خطار تكمن في رؤیة بعض، وأن األال

(2).خرى بمعاییر ومؤسساتھا الداخلیةھا التھدید الذي تمثلھ الدول األفی

Institutionalاللیبیرالیة المؤسساتیة -2 Liberalism:

ات تلعب دورا جوھریا في تحقیق األمن لمؤسساتیون على أن المؤسسیؤكد اللیبیرالیون ا

تزید بالنسبة للدول من "منمأسسة األ"الداخلي، حیث أن عملیة من الدولي، وحتى تعزیز األ

Socialisation(*)او جتمعةمزایا التعاون وبالتالي تخفیض المخاطر والغش، وتقوم بتنشئة 

لیھ المؤسسات القائمة، وعلیھ فإن استقاللیة و السلوك الذي تسعى إالفاعلین الدولیین مع المعاییر أ

.430–428جون بیلیس وستیف سمیث، مرجع سابق، ص ص (1)
.129، ص المرجع نفسھ(2)
اعد التي ستقوم بجتمعة الدول حیث تبنت مجموعة من القوWTOبمنظمة التجارة العالمیة " جتمعة"یمكن التمثیل لمصطلح (*)

.للتوفیق بینھا قبل العمل على تنفیذھا
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ثرھا العالقات بین الدول أقل المتنامي للمؤسسات، وأصبحت على إالدولة قلت بسبب النفوذ

(1).منھا المؤسسات حیال سیاسات األاعیة نظرا لوظائف التقارب التي تمارسصر

سسات االندماجیة، كاالتحاد االوروبي وقد تعزز ھذا الطرح خصوصا مع نجاح بعض المؤ

في تطویر أنظمة أمن مستقرة، على اعتبار أن وجود ھذه المؤسسات شمال األطلسيوحلف 

لیھا ال تسلك سلوكات مة إلضوابط التي تجعل الدول المنظالتعاونیة أوجد جملة من القواعد وا

ھذه المؤسسات لزوال سبب عكس ما كان متوقعا مع نھایة الحرب الباردة بزوال مثل ،عسكریة

اقناع العدید من صناع القرار "أمنیا"كما استطاع مقترب اللیبیرالیة المؤسساتیة .وجودھا

بعد كلینتونبیل وعلى رأسھم الرئیسشمال األطلسيلتبریر توسیع حلف،مریكیین بحجیتھاأل

(2).االشتراكيانھیار المعسكر 

(1) Juanita Elias and Peter Sutch, Op.Cit, P 74.
(2) Charles P. David et Jean Jacques Roch, Op.cit, P 97.
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.نظور تكویني ـ تأمليمن من ممفھوم األ:المبحث الثاني

على وجھ التحدید ـ في االلمام تفسیري ـ اللیبیرالیة والواقعیة تجاه الدى عجز نظریات االأ

علیھا أطلقجدیدةمقترباتنظریات ولى بروز ، إباتجاه نظري متكامل لظواھر العالقات الدولیة

غیرات النظریة، بھدف تقدیم نظرا لمحاولتھا االلمام بكل عناصر ومت،"التكوینیة ـ التأملیة"وصف 

فإن النظریات التكوینیة ،وعلیھ.منظور متكامل یؤسس لبناء نظریة عامة في العالقات الدولیة

نى مواقف ابستیمولوجیة وخیارات منھجیة ن تصورات بدیلة للسیاسة العالمیة تتبكمجموعة م

ف المحاورة الثالثة في إطار ما یعرلك التي میزت النظریات التفسیریةلوجیة، غیر توأنطو

."التكوینیة في مواجھة التفسیریة"للتنظیر في العالقات الدولیة 

.من من المنظور البنائياأل:ولالمطلب األ

ى زعزعة التصورات الواقعیة مع نھایة الحرب الباردة إلالمقترب البنائيأدى بروز

من المنظور الذي أخذ بعدا آخرمن وعلى رأسھا مفھوم األ،من المفاھیمواللیبیرالیة حول العدید 

اعتبار كل ما یحدث لیس :ساس مرجعي یقوم علیھ المقترب البنائي ھوانطالقا من أ،البنائي

.مبنى اجتماعیاوإنمامسبقكمعطى

وھو مبرر ،كما أن ظھورھا تزامن مع نوع من الركود التنظیري في العالقات الدولیة

نظرا  ةشلاة ـ وعلى رأسھا الواقعیة واللیبیرالیة ـ بالفاتخذتھ البنائیة لوصف النظریات السابق

یعزو البنائیون عجز أكثربتفصیل .ادیة واھمالھا للجوانب المعیاریةالھتمامھا بالجوانب الم

یبیرالیة الى نفس الجوانب ولكن لالواقعیة الى سیطرة المنھج المادي والفردیة والقوة، وعجز ال

.یةبالتركیز على المصلحة االقتصاد
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Bridgeغالبا ما ینظر الى البنائیة على انھا جسر رابط  Gapبین االتجاھات الوضعیة-

ة توفیقیة أكثر منھا نھا محاولعلى اعتبار أ،التكوینیة–سیریة والنظریات ما بعد الوضعیة التف

(1).و تحد لمنطلقات االتجاھات الواقعیة واللیبیرالیةنظرة نقدیة أ

Nicholasونوفس أنیكوالكتاب  لىتعود جذور البنائیة إ Onuf"عالم من صنعنا"

World of our making، الذي استعمل فیھ ألول مرة مصطلح البنائیةConstructivism

الكسندر الجدیدة، أما االنطالقة الفعلیة فكانت بفضل والتزومنتقدا فیھ أفكار وفرضیات واقعیة

Alexenderوانت Wendt"النقدیةفي اطار النظریة1992عام "الملقب بأب البنائیة

نھ ال یطرح نظریة أوانتومنطلق ،رالیةكل من الواقعیة واللیباالجتماعیة كرد فعل على

TheoryمقاربةوإنماApproachتقوم على االفتراضات التالیة:

ساسیة للتحلیلالدول ھي الوحدات األ.

تانيتذا"كل ساسیة للنظام القائم على الدول مبنیة بشالبنى األ"

Intersubjective.

 ھویات ومصالح الدول تتشكل في اطار نسق مترابط بفعل البنى االجتماعیة داخل

(2).النظام

اجتماعیة أكثرتصور أوة تبني نظرتحاول البنائیة ،انطالقا من ھذه االفتراضات الثالثة

ا التصورات الواقعیة علیھرادیة، رافضة بذلك األسس المادیة والحتمیة التي تبنىوأكثر إ

، وضعیة/معرفیةلیبیرالیة بأنھا تجمع بین واللیبیرالیة، وھنا تنفرد البنائیة مقارنة بالواقعیة وال

ما بعد وانطولوجیا ،)ابستمولوجیا(ن الواقع االجتماعي موجود ویمكن للباحث دراستھ بمعنى أ

خطابات ھو ذاتي تابع ل، بمعنى أن ھذا الواقع ال ھو موضوعي ـ معطى مسبقا ـ والوضعیة

ت التكوینیة، الجزائر، دار الخلدونیة، عبد الناصر جندلي، التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاھات التفسیریة والنظریا(1)
.322، ص 2007الطبعة االولى، 

.323، ص المرجع نفسھ(2)
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وھي ما تصنعھ المعتقدات المشتركة للفاعلین وھو ،"التذاتیات"ة، ولكن تتداخل فیھ الشرعن

.التذاتانیةـ التركیب الذي تسمیھ البنائیة ب

للبنائیة بمختلف االفتراضات في األساسیةاالفتراضاتنقارن أنكثر، یمكن تبسیط ألل

من "م الواقعيالبرادای"مثال یختلف عن "م البنائيفالبرادای"سیري، المنظورات المشكلة لالتجاه التف

خذ بعین االعتبار نما على ضرورة األبناء على توزیع القوى المادیة، وإحیث عدم تحدیده للواقع 

:العالقات االجتماعیة، وفي نفس الوقت فإن البنائیة تتقاسم مع الواقعیة بعض التصورات مثل

انعدام الثقة في نوایا عتراف بالقدرات الدفاعیة للدول، نظام الدولي، االالطبیعة الفوضویة لل

(1).االخرین وعقالنیة الفاعلین

ھملتھ جمیع النظریات التفسیریة ـ اذ ـ الذي أIdentityالھویةتركز البنائیة على عنصر 

مل الھویات مع تعتبر الھویة مسألة جوھریة في عالم ما بعد الحرب الباردة، وتؤكد على كیفیة تعا

وعلى ھذا .وتستجیب لمطالبھا ومؤسساتھا)الدول(الطریقة التي تستوعبھا الوحدات السیاسیة 

ویة تولد وتصقل المصالح، كما تعتبر ھذه المقاربة أن العوامل الثقافیة تؤثر بشكل األساس، فالھ

یة الذات مقابل تنبع من بناء خالص لھور على الھویة، وأن المصالح القومیةمباشر وغیر مباش

ثناء تحول الصراع من صراع بین الدول أقلیات بعدما، وھو ما یفسر بروز قضایا األاآلخرھویة 

ة الحرب الباردة الى صراع داخل الدول بعد نھایتھا، وكذا قضایا االرھاب والتنظیمات االرھابی

یة واالنتماءات لى حضاري، فضال عن تحریك النعرات الطائفبعد تحول الصراع من ایدیولوجي إ

صناع قرار ھذه الوحدات السیاسیة وھي كلھا مؤثرات تدل على وجود وفرادرقیة والثقافیة لألالع

.41عمار حجار، مرجع سابق، ص (1)
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(1).عدة فاعلین ولیس فاعل واحد في النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة

من التفكیك لنموذج كرة البلیارنھ نوعمام البنائیة بمتغیر الھویة على أویمكن تفسیر اھت

Blliard Ball Modelور ألنھ ـ حسبھم ـ فشل في الواقعي، حیث یرفض البنائیون ھذا التص

في النزاعات الدولیة، والمھم بالنسبة لھم ھو أنفسھمقحموا ابراز أفكار ومعتقدات الفاعلین الذین أ

ال یتم الستیعاب المخرجات السیاسیة لھا حتى)الكرات(فھم التفاعالت االجتماعیة الداخلیة للدول 

(2).الدوليحصرھا في مخرجات البیئة الدولیة الفوضویة للنظام

الكسندر وانتساسیة للبنائیة، حیث یرى تعد من االسھامات األAnarchyالفوضویةذن إ

"والموسوم بـ1992في مقالھ الصادر عام  البناء االجتماعي :الدولالفوضى ھي ما تصنعھ :

Anarchyالقوة لسیاسات is what states make of it : The social construction

power politics"لكنھا تكتسي القوة والتأثیر ،بأن الفوضى في السیاسة الدولیة تبقى مجرد فكرة

(3).عندما تعمل الدول على االعتقاد بوجودھا

حة ساس المصلعددة المصادر ولیست ذاتیة، وبما أنھا أالھویات متأننھ بما أوانتویقول

االنتاج، فإنھ ال وإعادةمن األExigencesفإنھ ورغم اشارة ھذه االخیرة الى مستلزمات ،القومیة

ن تحدد من خالل مقاربة أنانیة ـ في إشارة الى الواقعیة واللیبیرالیة ـ حیث أن الفوضى یمكن أ

ما  الت إھویاتھا وبالتالي مصالحھا لیسالدولیة التي تعیش وتتحرك فیھا الدول والتي تصقل

بین وانتوعلیھ یفرق .تصنعھ الدول بھا، ولیست حتما مرادفا لحالة الحرب كما یقول الواقعیون ـ 

دول توظف ـمن، حیث یقول بأن الات للفوضى ترتبط بمسألة توظیف األتصور/نواعة أـثالث

الدولیة فإن البنیةعدواةنظرة بعضھا البعض إلىالفوضویة لخدمة مصالحھا، فعندما تنظر الدول 

تكون مشكلة الفوضى تنافسبعضھا البعض نظرة إلىولما تنظر .ھوبزیةتكون مشكلة لفوضى 

.223عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص (1)
.224، ص المرجع نفسھ(2)

(3) Juanita Elias and Peter Sutch, Op.Cit, P 186.
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ن أوانتویرى (1).كانطیةنكون بصدد فوضى صدقاءأـ بعضھا كإلىنظرت الدول إذاما ، ألوكیة

المحددة للمصلحة القومیة بشكل حصري واقصائي وفق عالمات القوة لم تعدالھوبزیةالثقافة 

باستثناء بعض الحاالت الشاذة والظرفیة، وعلیھ فالعالم الباردةالحربما بعدموجودة في عالم 

الجماعة :مثلكما ھو الحال في بعض انحاء العالمالكانطیةبل وحتى اللوكیةتطور نحو الثقافة 

ولة من ھذه نھ لما تتحرك دسلوك دول الجماعة، حیث أالكانطیةین تحدد الثقافة أاالورو ـ اطلسیة

(2).المجموعة فإنھا ال تشبع مصلحتھا الوطنیة فقط، بل وحتى مصالح الدول الصدیقة والحلیفة

م األخر الواقع أیھما یسبق أ:إثارة التساؤل التاليمن حول تتمحور نظرة البنائیین لمصادر األ

عالقات القوة، ولكن ال تقوم على تأثیر ؟ وفي محاولة لإلجابة یرون بأن العالقات الدولیةاألفكار

وھو ما یمثل رفضا بنائیا لمتغیر القوة في ،(3)"معنى"على التصورات والمفاھیم التي تعطي للقوة 

.تفسیر وتحلیل الواقع الدولي

(4)".ھو ما ترید الدول العمل بھاألمنفإن وانت"ـ وبالنسبة ل

Johnھجون روجیعلى غرار أما بالنسبة لباحثین بنائیین آخرین Rogie ، فریدریش

Fredirichیلوكراتوش Kratochwillإیمانویل ادلروEmanuel Adlerاولة ــ، وفي مح

یركزون على ،منالنظریة تتعلق بمفھوم األCorpusلوضع مجموعة من القوانین 

:المسلمات الثالثة التالیة

عبارة عن بنى و البحث عن القوة ھي ولي مبنیة اجتماعیا، وأن الفوضى أسس النظام الدأ*

Structures آمنت الدول بھا، وعلى ھذا إذااال "قیمة"ولیست حقائق موضوعیة، وال تكون ذات

، محاضرة مقدمة لطلبة الماجستیر، تخصص دراسات "المدارس الفكریة في تعریف مفھوم االمن"بن عنتر، عبد النور(1)
.2009متوسطیة ومغاربیة في التعاون واالمن، الجزائر، باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، فیفري 

.المرجع نفسھ(2)
(3) Charles P.David et Jean Jaques Roche, Op.Cit, P 104.
(4) Ibid, P 103.
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ألن الفوضى لیست معطى موضوعي وإنما فكرة ،بصورة تلقائیة"تنبئیا"األمنساس سیصبح األ

.على دمجھا ضمن سلوكھاوستفالیاذاتیة عملت الدول منذ نظام 

فكار والمعاییر تلعب دورا ھاما األنما وإ،لیست المحددات الوحیدة لألمنالشروط المادیة *

.تغییر ھویة النظام الدولي مع مرور الزمن وبصورة مختلفةو تشكیل في

تتغیر طریقة التفكیر أنبشرط ،Ameliorationن یتحول ویتحسن یمكن لألمن أ*

ألنھ بدل االعتقاد بدیمومة التنافس فإن المقترب البنائي یبعث على التفاؤل ،وبصورة حیادیة

فكار أ بتبنين یزول یمكن لھذا التنافس أ،الواقعیین ـغلبع بین القوى الكبرى ـ كما یعتقد أوالتناز

دورا ھاما في انھاء الحرب غورباتشوففكارث لالتحاد السوفیاتي عندما لعبت أسلمیة، كما حد

(1).لقوة السوفیاتیة كبدیل عسكريلى خیار ادون اللجوء إ،لباردة وبصورة سلمیةا

تساؤلیا للعدید من الباحثین حول مفاھیم عدیدة، فبغض النظر /عطت البنائیة حیزا بحثیا ألقد 

حاول یایدلرعمدة المقترب البنائي، فإن ایمانویل أباعتبارھماأنوفووانتعن اسھامات كل من 

Peterنبیتر كاتزنشتایمنیة، أما البحث عن كیفیة بناء جماعة أ Katzestein دراسة إلىفیسعى

الطریقة  علىوبصورة خاصة ،منیة للدولھا التاریخ على بناء السیاسات األالكیفیة التي یؤثر ب

التي یحضى یة ـھماوالت تؤكد األـوھي مح.(2)ویةـي یؤثر بھا التاریخ على بناء الھـالت

بعیدا عن التصورات الحتمیة ،اعطاءه دفعة جدیدةمن لدى ھذا المقترب الذي حاولبھا مفھوم األ

.ن یلغیھاللمنظورات التفسیریة دون أواالقصائیة 

(1) Ibid, P 103.
(2) Idem.
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  .ةجتماعیاالـ  ةنقدیالمن من منظور األ:المطلب الثاني

مدرسة "برزت النظریة النقدیة االجتماعیة كنتاج للعمل الفكري الكبیر الذي طورتھ 

Frankfurt"فرانكفورت Schoolاألولى والثانیةمنذ فترة ما بین الحربین العالمیتینبألمانیا ،

،بتبنیھا ألطروحات انطولوجیةییم التنظیر في العالقات الدولیةھیكلة وتقإعادةإلىوترمي 

االبستیمولوجیة ،نساق االنطولوجیةجیة تختلف ـ بدرجة كبیرة ـ عن األابستیمولوجیة ومنھ

.التفسیریةریةاالتجاھات النظوالمنھجیة التي تبنتھا 

بتأثیرال ولكنھا ال تحظى إ،س الذائعة الصیتتعد النظریة النقدیة ـ االجتماعیة من المدار

الفكر :سسھا من رافدین ھمامقاربات الرادیكالیة، كما تستقي أنسبي نظرا لتصنیفھا ضمن ال

ھا النظري بناء بالماركسیة الجدیدة نظرا ألنلدرجة أن البعض یصفھا ،المثالي والفكر الماركسي

(1).المفھوماتي جاء في شكل انتقادات اجتماعیة وثقافیة متشبعة بالفكر الماركسي/

Jurgenیورغن ھابرماسیعتبر  Habermass تیودور أھم مفكر نقدي الى جانب كل من

Theodorادورنو Adorno ،ماكس ھوركایمرMax Horkheimerھاربرت ماركیز، و

Herbert Marcuse اندرولینكالتیر، وكل من نیاألمامنA.Linklaterروبرت كوكسو

Robert Cox(2).من بریطانیا

سس التي بنیت علیھا یرتكز التصور النقدي للسیاسة العالمیة على رفض القواعد واأل

حیث یدرك النقدیون بأن المعتقدات التي یحملھا بعض المنظرین ،)التفسیریة(النظریات التقلیدیة 

نماط ا من األوالتي سوف تصبح جزء،Truthثبتت ادعاءاتھم حول الحقیقة قعیین مثال ـ أالوا-

جندات المزعومة م بعض األبعض الترتیبات العالمیة، ودعھلشرعناالیدیولوجیة العالمیة 

یھ فإن مھمة تكون مالئمة لتقدیم االیدیولوجیة متنكرة في شكل نظریات علمیة، وعلللسیطرة، 

.313عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص (1)
.314، ص المرجع نفسھ(2)
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وھو ما یبرر سعي (1).ماطة ھذا اللثام من خالل بناء مفاھیم ومعان أكثر عمقایة ھي إالنظریة النقد

سس انطولوجیة ء مفھوماتي ـ نظري صلب یقوم على أالنظریة النقدیة ـ االجتماعیة الى تشكیل بنا

(2).وابستمولوجیة مغایرة لتلك المعتمدة وضعیا

-Non"ال وضعیة"راضات منھجیة فعلى المستوى االبستمولوجي تنطلق النقدیة من افت

Posivist ثم1968المنشورة ألول مرة سنة ھیبرماسللعلوم االجتماعیة، وھذا ما تؤكده أعمال

"المعرفة والمصالح االنسانیة"والمرتبطة بـ 1987 سنة "Knowledge and Human

Iterersts". مصالح "ثالثة شكال للنظریة تقوم بدورھا على بین ثالثة أھابرماسحیث یمیز

:ھي"معرفیة

تلك العلوم التي وصفھا الرعیل وھي :المصلحة المرتبطة بالعلوم التحلیلیة ـ التجریبیة-1

Posivistول من ھذه المدرسة بالعلوم الوضعیة األ Sciencesلى الرغم من ، وع

یؤكد على مكانتھاھابرماسن استھانة المنظرین األوائل بھذا الصنف من المعرفة إال أ

وھو Mediaفي حیاة البشر، كما یرى أن كل مصلحة تنمو من خالل ما یسمیھ بالوسط 

(3).المجال الذي توضع فیھ المصلحة موضع التنفیذ

لى ظھور العلوم التأویلیة أو ما یعرف بـ وتؤدي بدورھا إ:المصلحة العملیة-2

البشري والسبل والتي ینصب اھتمامھا على التفاعل ،Hermeuniticsالھیرمینیوطیقا 

ن المصلحة إلى أھابرماس ویذھب (1).طار التنظیمات االجتماعیةالتي ٌیتفاعل بھا في إ

:العملیة تفضي الى نوع ثالث من المصلحة وھي

(1) Paul R. Viotti and Mark V.Kauppi, Op.Cit, P 9.
(2) Ibid, P 430.

محمد حسین غلوم، الكویت، عالم المعرفة، أفریل :ن كریب، النظریة االجتماعیة من بارسونز الى ھابرماس، ترجمةاای(3)
.307، ص 1999

(1) Dan L.Maclsaac, " The Critical Theory of Jurgen Habermas",
http://physicsed.buffalostate.edu/danowner/habcrithy.html.
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لى ظھور العلوم النقدیة التي تنطلق من التسلیم والتي تؤدي إ:مصلحة االنعتاق والتحرر-3

ساس الوقائع المعروفة لدینا تیا بما نعمل على أالوعي وعیا ذاوعلى،بقدرتنا على التفكیر

وھي الفكرة التي (2)وانطالقا من ادراكنا لقواعد التفاعل المقبولة اجتماعیا،،عن الحالة

(*).النقدیةھابرماسسس نظریة قامت علیھا أ

تواصل النظریة النقدیة مھاجمتھا الحادة الفتراضات الواقعیة حول بنائھا لنظریة 

-برز المنظرین النقدیینـ أحد أروبرت كوكس، حیث یرى "حیادیة معیاریا"و"میاموضوعیة عل"

تجیب لمصالح طبقة اجتماعیة محددة، وھو ما ال معیاریة مستترة تسإن عقالنیة الواقعیین ما ھي أ

جل شخص النظریة ھي دوما من أ"تھ الشھیرة المرتبط بعباركوكسـ المنطلق النقدي لیتوافق مع

Theory"معینمعین ولھدف is always for some one and for some purpose، نازعا

یة، مقترحا بدیال لذلك بذلك كل موضوعیة وعلمیة منحت للنظریات التقلیدیة في العالقات الدول

Subjectiveیقوم على أساس المعیاریة الذاتیة  Normative.(3)

براز عون إلى التعدد المنھجي بھدف إوید،ون ھیمنة منھج علمي واحدیرفض النقدی:منھجیا

.(4)االستراتیجیات التفسیریةأھمیة

تتبنى النظریة النقدیة ابستیمولوجیا ،(*)وانطالقا من كونھا مزیج من الماركسیة والغرامشیة

وفق منھجیة جدلیة، ممثلة بذلك قطیعة واضحة مع االبستیمولوجیا الوضعیة "مادیة تاریخیة"

.308ایان كریب، مرجع سابق، ص (2)
تخدم غایات ذلك الفعل، وھي بشكل أساسي أداة لتحقیق حریة نتاج للفعل البشري وھي Theoryیرى ھابرماس بأن النظریة (*)

وادورنو وأصحاب اتجاه ما بعد الوضعیة رھوركایمـ عمال المتأخرة لتطور بأشكال متباینة بعیدا عن األنھا تأكبر للبشر، كما أ
.الذین ترتبط المعرفة عندھم بالھیمنة واالستعباد

(3) Dan L.Maclsaac, Op.Cit.
(4) Richard Price and Christian Reus-Smit, " Dangerous Liaisons ? Critical International Theory and
Constructivist", http :// ejt.sagebub.com/egi/content/short/4/3/259.

لى المفكر االیطالي انطونیو غرامشي الذي ھناك من یطلق على النظریة النقدیة االجتماعیة اسم الغرامشیة الجدیدة نسبة ا-(*)
بقة المسیطرة، ساھم في شرح فكرة الھیمنة والتي تعني عنده السیطرة على الغالبیة وقبول الوضع القائم الذي تھیمن علیھ الط
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على منھج علمي وحید وھو المنھج االستقرائي ـ االستنباطي الذي یمیز الواقعیة  ةالتجریبیة القائم

(1).البنیویة

والطبیعة االنسانیة Actionتتحدى النقدیة المفاھیم الواقعیة حول الفعل :انطولوجیا

Human natureبدیة وكذا مفھوم الفوضى األ.(2)فعالوأھمیة الھویة في بناء المصالح واأل

دولي المفترض قیامھ على تنافس دول ذات سیادة لحمایة مصالحھا الوطنیة واستقرار للواقع ال

.Mcولیامزالترتیب العالمي القائم، فحسب WilliamsكروزوK Krause، فإن الفوضى

وإنما مجرد سلسلة من االفتراضات والطروحات ،قوانین طبیعیة حتمیة اوالمصلحة الوطنیة لیست

(3).ة للفاعلین وعالقتھم بالسیادةحول الطبیعة السیاسی

كمعطى، ویسعون " ضىاشكالیة الفو"ذن وانطالقا من أن الواقعیین والنیولیبیرالیین یقبلون إ

د ، فإن المقتربات الجدیدة ومنھا النقدیة تسعى الى ایجالفوضىلالجانبیة السیئة للتقلیل من اآلثار

ھم ما یقصده النقدیون ھنا ـ وفي تحلیل.(4)معینةن تخدم مصالح السبل التي عبرھا یمكن للفوضى أ

ربط إلىیسعون أنھمبمعنى  Reflexiveخیر على فكرة االنعكاسیة من ـ ارتكاز ھذا األلمفھوم األ

رتھم للواقع على القیم بالخطابات والتفسیرات، ویركزون في نظواألعمال،الوقائع بالقیم

Valuesوالخطابات and Speeches.

:من ھيللنقدیة االجتماعیة حول مفھوم األفكار تحدد المسار التنظیري لنقدیون ثالثة أیتقاسم ا

.منرفضون الخطابات العقالنیة حول األی-1

.فرادلة على ضمان أمن حقیقي أي أمن األیشككون في قدرة الدو-2

مجتمعات والتي بنى والممارسات االجتماعیة في الال من خالل االیدیولوجیا التي تمثل منظومة فكریة تحدد الوالھیمنة ال تقوم إ
.تجعل من ھیمنة القوى الرأسمالیة وأنماط العالقات التي تفرضھا أمرا عادیا وطبیعیا ال یثیر التساؤل

.35عمار حجار، مرجع سابق، ص (1)
(2) R. Price and C. Reus – Smith, Op.cit.

.35عمار حجار، مرجع سابق، ص (3)
(4) Chris Brown, Op.Cit, P 57.



.م األمن من منظورات العالقات الدولیةمفھو:الفصل االول

33

في ظروف جیدةمن بالوجود والرفاه وحالة العیش یحددون ویعرفون موضوع األ-3

Humenاالنساني واالنعتاق  Emancipation،(1).وھو مفھوم غیر دوالتي

فإن النقدیة تقترح،وباعتبارھا ترفض العدید من االفتراضات التقلیدیة حول مفھوم االمن

:من على النحو التاليتغییرات معیاریة مھمة لمفھوم األ

فراد تمامھا الى األالنقدیة أعلنت القطیعة مع الدولة محولة اھبوصفھا رادیكالیة، فإن :أوال

،فرادالرئیسي لألمن، على اعتبار أن الدولة عاجزة عن توفیر أمن األالذین یعتبرون الھدف 

.لى مفھوم انساني لألمن، وھو ما یفسر التحول إ(2)خیرالي فھي تشكل مصدر تھدید لھذا األوبالت

معینة وتبریر نة سلوكاتفي شرعSpeechتركز النظریة النقدیة على دور الخطاب :ثانیا

وال من تغییر تشكیل المقاربات المھیمنة حول األمن البد أنھا، وترى أنھ إلعادة یعسیاسات ب

(3).الخطابات

منیة أن تأخذ بعین االعتبار وجھة نظر النساء غیر المسموعة یجب على المقاربات األ:ثالثا

Feministبشكل كاف، ألن مقاربة نسائیة  Approachتغزو الجامعات العالمیة ن أنلألمن یمك

.واألمریكیة على وجھ الخصوص،العمومعلى وجھ 

تضعف الدول ،جتماعیة والبیئیةن الرھانات الجدیدة لألمن خاصة االقتصادیة واالإ:رابعا

Globalل قدر كبیر من المسؤولیة الشاملةفراد، وتحتم تحمواأل Responsability ، كما تدعو

.، مرجع سابق"منمدارس الفكریة في تعریف مفھوم األال"د النور بن عنتر، عب (1)
.المرجع نفسھ(2)

(3) Charles Ph. David et J.J. Roche, Op.Cit, P 106 – 107.



مفھوم األمن من منظورات العالقات الدولیة:الفصل االول

34

المدروس على المستوى الدولي "المؤسساتي"عن طریق الفعل "مناستجابات األ"الى عولمة 

(1).وكذا المجتمع العالمي

من بعیدا عن االفتراضات االجتماعیة اعطاء مفھوم جدید لألتحاول النظریة النقدیة ـإذن

ما  االقصائیة والحتمیة للمدرستین الواقعیة واللیبیرالیة باتجاھاتھما المختلفة، وذلك ـ باالضافة الى

Kenكین بوث:سبق ـ من خالل نخبة من باحثیھا البریطانیین أمثال Booth الذي یشید بانعتاق

Jimجیم جورج، و يتالدولاألمنضرار البشر عن أ Georgeمن باعتباره كفاح الذي یحلل األ

Jamesجیمس دردرینومقاومة للخطابات المھیمنة والخطیرة، و Der Derien الذي یعتبر

Maryماري كالدوروأخیرا (*)منیرا من الواقع في التأثیر على األأكثر تأثImagesالصور 

Kaldor ممانعة مجتمعیة عبر قومیة"إلىالذي یدعو"Contestation

communautariste transnationale للسیاسات المسؤولة عن الفصل بین الحروب

(2).والدول التي تسببھا

(1) Ibid, P 107.
Tomیعطي دیردین مثاال على ذلك بأن روایات (*) Clancyتحظى بتأثیر أكثر من نظریات والتز.

(2 Charles Ph. David et J.J. Roche, Op.Cit, P 107.
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.ن منظور ما بعد الحداثةاألمن م:المطلب الثالث

ات القرن یابتداء من منتصف ثمانین"النظریة"مرتبة (*)"مابعد الحداثة"على الرغم من بلوغ 

و تصور جدید للسیاسة العالمیة ال تزال في مرحلتھا أن مساھمتھا في تطویر نظرة أال الماضي، إ

االبستیمولوجي تكثیف النقدال تزال مرتكزة على األولیةن اھتماماتھا على اعتبار أ،األولى

"المشروع التنویري الغربي"والذي تعتبره نتاج ،المھیمناإلنسانيسس الفكر والمنھجي لتحطیم أ

.القائم على الفلسفة الوضعیة والمناھج التجریبیة العقالنیة

لیوتار، Baudrillarبودریار، DerridaدریداFoucaultفوكولتیعتبر كل من 

Lyotardالكان و،Lacanد الحداثة والتي ترجع برز المساھمین في بناء نظریة ما بعمن أ

منة الفلسفة الوجودیة على مجموعة من الفالسفة الفرنسیین الذین رفضوا ھیإلىصولھا الفكریة أ

وأوائل الخمسینیات، إال أن ما ساھم في دخول النظریة عالم العالقات األربعینیاتواخر فرنسا أ

االنجلیزیة عام  لىإ" يالوضع ما بعد الحداث"جون فرونسوا لیوتارة كتاب الدولیة ھو ترجم

Thirdحدى النظریات الھامة في الحوار الثالث ، وھي تمثل إ1984 Debate كما یطلق علیھا ،

Theصفة التحول الجمیل رونالد بالیكر Aechetic Turn.(1)

ألنھا تمثل مقتربا ،Post-Positivistالنظریة المابعد وضعیة بامتیاز "مابعد الحداثة"تعد 

بأن كل فوكولتلقوة، حیث یرى احول ادعاءات المعرفة وعالقتھا ب"تساؤالت"یقوم على طرح 

"ویقول بأن(2).ن بعضھما البعض وبشكل متبادلمن المعرفة والقوة ینشئا المعرفة والقوة :

ن الذي یعرف ما احتیاجات أرفة، ومن وجھان لعملة واحدة، فمن الذي یقرر ما المع"ببساطة"

.یضا بما بعد البنیویةتعرف أ(*)
.319عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص(1)

(2) Chris Brown, Op.cit, P 119.
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ي أ:بعد الحداثة یریدون التطرق إلى ما أنصارساس فإن لى ھذا األوع.(1)(*)"تكون ٌمعّرفة

، وھي النظرة التي استخدمھا منظروا ما بعد ؟وممارسات المعرفة"الحقائق"عالقات قوة تدعمھا 

عاءات المعرفة تعتمد في دمفاھیم واالعالقات الدولیة لمعرفة كیف أن "حقائق"الحداثة لفحص 

.لى حد كبیر على عالقات قوة محددةالواقع وإ

Cynthiaیا ویبرتسینولتأكید ذلك یقدم كل من  Weberجینس بارتلسونوJens

Bartelson مثاالن حدیثان حول مفھوم السیادة، حیث یظھر وفي كلتا الحالتین بأنھ متغیر تاریخیا

(2).ئدة اضفاء معنى ثابت لھ بشكل مصطنعرغم محاولة باحثي االتجاھات السا

لى ما بعد الحداثة، وفي الدفع نحو االنتقال من الحداثة إدت العدید من المؤشرات الىلقد أ

:صورة نقدیة لعل أبرزھا

.اندالع الثورات العرقیة، وشیوع الحركات االنفصالیة المرتبط بأزمة الدولة القومیة-1

Publicھیمنة الدولة على المجال العام تطور المجتمع المدني في مواجھة-2 Realm.

في حیث یرتكز ھذا النقد ،(3)والعامل الثقافي في السیاسة العالمیةالھویةصعود عنصر -3

(**)"ما وراء السردیة"على مھاجمة ما یسمى بالنظریات "ما بعد الحداثي"المقترب 

Metanarratives Theory ءات المعرفةادعا"القائمة على مجموعة خاصة من"

المتعلقة بالعالم، وعلیھ یرى منظروا ما بعد الحداثة بأنھ ال توجد معرفة موضوعیة 

(*) The Original Text : « Knowledge and power are simply two sides of the same question: Who
decides what Knowledge is ,and who knows what needs to be decided”.
(1) Campbell Jones,” Theory After the Post Modernism Condition”,
http:// org.sagebub.com/cgi/content/abstract/ 10/3/503.

.388جون بیلیس وستیف سمیث، مرجع سابق، ص (2)
.143، ص 2003نحو عالمیة تعددیة وعولمة انسانیة، الجزائر، جمعیة التراث، :عولمة، العالمیة والقاسم حجاج(3)

Stephenیحدد (**) Commings انطالقا من افتراضاتLyotardالنظریات ما وراء النصوص السردیة في ،النقدیة
".ت الفرویدیة لھیمنة العقل الباطنوالتأكیداChristianismالماركسیة، الھیجلیة، نموذج العلم العقالني، المسیحیانیة "
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زاء ما وراء عدم التصدیق إ"عد الحداثة بوصفھا ما ب لیوتاردحیث یعرف (1).للعالم

األقوال، بمعنى أنھا تنكر امكانیة وجود أسس الثبات حقیقة "النصوص السردیة

(2).ماالموجودة خارج حدیث 

یتبنى ما بعد الحداثیون نظرة مغایرة لتلك ،أما على مستوى التنظیر في العالقات الدولیة

.R.B.Jوالكرالجدد، حیث یرى واللیبرالیونالتي یدافع عنھا الواقعیون الجدد  Walker أن

ة لیھا كمظاھر تتطلب تفسیرا للسیاسعندما ینظر إأھمیةنظریات العالقات الدولیة تصبح أكثر 

لیھا كتفسیرات للسیاسة الدولیة المعاصرة وباعتمادھا على مقارنة بالنظر إ،لعالمیة المعاصرةا

Intertextuality.(3)عقیدة التناص 

عمقا، وذلك بطرح األكثرتتحدى ما بعد الحداثة حقل العالقات الدولیة في مستوى جذوره 

أھمیة طرح مثل ھذه التساؤالت رغم ، مع تأكیدھا على"؟ماذا نعني بالعالقات الدولیة"تساؤل 

(4).االتجاه التفسیريطار ات النظریات األخرى في إانتقادات االتجاھ

ین الخطاب في العالقات ورة تضمرض إلىتدعو ما بعد الحداثة ،"التناص"ومن خالل عقیدة 

في سي للغة سا، حیث أن توظیف ھذه العقیدة یعني إعطاء دور أ"صواتا كثیرة ومتعددةأ"الدولیة 

ن اللغة ال وعلى ھذا األساس یعتقد ما بعد الحداثیون أ(5).و الواقعفھم وإدراك العالم االجتماعي أ

(6).تعكس الواقع، بل الواقع یبنى ویصاغ من خالل استعمال اللغة في مسار ال نھائي من التفسیر

(1) Chris Brown, Op.Cit, P 119.
.392جون بیلیس وستیف سمیث، مرجع سابق، ص (2)
.331عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص (3)

(4) Keith Webb, " Preliminary Questions about Post-Modernism ",
http://www.ukc.xl.uk/politics/kentpapers.html.
(5) Ibid.

.38عمار حجار، مرجع سابق، ص (6)
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لعقیدة وإثراءكثر تطویرا األجاك دریدا"ما بعد الحداثي"لسوف الفرنسي ییعتبر الف

:والمناھج التفكیكیة والمقاربات اللغویة اللسانیة في العلوم االجتماعیة، حیث یقول"التناص"

المرجع دریدا وبذلك یبقى (1)".یستحیل معرفة الواقع خارج نطاق الخطاب المستخدم واستحالة التعبیر عنھ"

.لغویةأونصوصیة لكل محاوالت التنظیر البنائیة المعتمدة على مقارباتاألساسي

اثة، یمكن القول بأننا أمام منظور أمني مختلف أو على استنادا للبناء النظري لما بعد الحد

بعاد االبستیمولوجیة واالنطولوجیة لھذه النظریة المفككة لألطر والمقاربات األقل متناسب مع األ

المنظار الوحیدذي یعتبرونھ یمة الخطاب الفنظرة ما بعد الحداثیون لألمن تنطلق من ق.التقلیدیة

مني الواقعي الذي یعكس ون في ذلك على نقد أو تھدیم الطرح األویستند،لفھم سلوكیات الدول

(2).منالت سلبیة بخصوص اتجاه ومضمون األدال

مني الواقعي الذي یصطبغ ما بعد الحداثة بدیال للخطاب األوانطالقات من ذلك یقدم منظروا

R.Ashleyریتشارد آشليمن الدولي، حیث یصفھ لة مركزیة النعدام األسي یمثل مشكبطابع سیا

منیة باعتبار الواقعیة مولیا یشجع على بروز الصراعات األالتي تحمل مشروعا شباإلیدیولوجیة

مني جماعي یرتكز الدول، ھذا البدیل ھو تبني خطاب أتركز على متغیر القوة في فھم سیاسات 

ویعمل على نزع بذور التفكیر ،لم والعدالة والفھم المشترك من جھةعلى متغیرات التعاون والس

(3).كادیمیین من جھة أخرىعي المسیطرة على عقول الساسة واألالواق

لتطویر خطاب األمن الجماعي لعل األدواتلعدید من ویقترح مفكروا ما بعد الحداثة ا

التعاونیة واألفكارمنیة المشتركة األلنشر القیمEpstemicة یالجماعات المعرفإلىبرزھا اللجوء أ

.89، ص 2003عبد الوھاب المسیري وفتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، سوریا، دمشق، دار الفكر، الطبعة االولى، (1)
ل شھادة الماجستیر في العلوم ، مذكرة مقدمة لنیالتنظیر في الدراسات االمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردةخالد معمري، (2)

.108، ص 2008–2007السیاسیة، الجزائر، باتنة، قسم العلوم السیاسیة، 
.109، ص المرجع نفسھ(3)
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والسلمیة بین الدول ألن ھذه الجماعات تعبر عن ادراكات موضوعیة للسیاسة الدولیة بعیدا عن 

.االستقراءات الوضعیة للواقعیین

ضفتھ نظریة ما بعد الحداثة على العدید من المفاھیم السائدة ن التجدید الذي أوعلى الرغم م

لعدید تبقى عرضة لأنھاإالمن ـ مفھوم األرأسھاظور تفكیكي ـ على ة، ومن منفي العالقات الدولی

ة كافیة بالعالم نھا مفرطة في الجانب النظري وال تھتم بدرجعلى اعتبار أ،من االنتقادات

"بالعالم الحقیقي"نھ ال یوجد في العالم االجتماعي ما یسمى ، لكن أنصارھا یرون أ"الحقیقي"

  .قبلنا منة غیر مفسرة بمعنى وجود حقیق
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.من من منظور توسعيألمفھوم ا:المبحث الثالث

جانب إلىـ  أخرىأبعادإلىوتوسیعھ األمنمراجعة مفھوم إلىیسعى المنظور التوسعي 

إسھاماتانطالقا من ،ولى المدارس المراجعةالتي تعد أكوبنھاغنالبعد العسكري ـ عبر مدرسة 

.باري بوزانن وعلى رأسھم العدید من المفكری

مدرسة كوبنھاغن في توسیع مفھوم األمنإسھامات:المطلب األول

مستمدة ،إلى توسیع مفھوم األمنمن أبرز المدارس التي عمدتكوبنھاغنتعتبر مدرسة 

، الناس، الدول والخوف"باري بوزانالتنظیریة في العالقات الدولیة من كتاب المنظر أصولھا

People"القومي في العالقات الدولیةمناألإشكالیة States and Fear : The National

Security Problem in International Relations وترتكز دراسات 1991الصادر عام ،

أولي، باري بوزانمن أبرز مفكریھا نجد .على التجلیات االجتماعیة لألمنكوبنھاغنمدرسة 

Oleویفر Weaverلدجاب دو وی، وJaab de Wilde باالضافة إلى العدید من المفكرین الذین ،

Conpenhagenلدراسات السالمكوبنھاغنیشتغلون تحت لواء معھد  Peace Research

Institution.(1)

Uneلألمن على اعتباره ـ وقبل كل شيء ـ مسعى نكوبنھاغتنطلق نظرة مدرسة

،Démarche وأن الفاعلینActors خیار التفاوض والتسویات السلمیة ھمالإإلىینزعون

تعریف ذاتي للتھدید "سسھ على ، وھو مسار ترتكز أSecuritisation" مننةاأل"بھدف تبني مسار 

(2)"ضد البقاء

(1) " The Copenhagen School (International relations),
http://www.wikipedia.com/wideningsecurity/the_copenhagen_school_(international_relations).htm.
(2) Charles PH. David et Jean J. Roche, Op.Cit. P 106.
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إلىمن توسیع األإلىب المقاربة التقلیدیة والمشھد األمني في دول الجنوب عدم تناسأدىلقد 

تم تبني ھذه وتزامن ذلك مع نھایة الحرب الباردة حیث ـ العسكریةاألبعادـ غیر أخرىأبعاد

بر المساھمین في مراجعة من أكبوزانمنیة، ویعد النظرة الشمولیة لألمن ضمن حقل الدراسات األ

من بعیدا عن االفتراضات النیوواقعیة التي تتمحور حول الجوانب العسكریة ومركزیة مفھوم األ

(1)".الواقعياللیبرالي"نفسھ بـبوزانقا ـ حیث یصف الدولة في التحلیل ـ كما رأینا ساب

"على أنھاألخیرمن من تعریف بوزان لھذا ینطلق المنظور التوسعي لأل العمل على التحرر :

قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ "من یعبر عن ، وفي سیاق النظام الدولي فإن األ"من التھدید

من، ضد قوى التغییر التي تعتبرھا معادیة، وفي سعیھا لألعلى كیانھا المستقل وتماسكھا الوظیفي 

، أخرىأحیانا یتعارضانعضھما البعض لكن حیانا في انسجام مع بفإن الدول والمجتمع یوجدان أ

على جملة من االھتمامات الجوھریة حول شروط أیضامل تلكنھ یش،" ءاقالب"فأساس األمن ھو 

.(2)"الوجود

على اعتبار ،"و تحییده كلیا االنفالت منھ أ"لتحرر من التھدیدلى االعمل عب بوزانوال یعني 

إنھ في ظل الفوضویة فإن األمن یمكن "ولي واألمن یقولنھ لدى تحلیلھ للبنیة الفوضویة للنظام الدأ

نھ یتعلق بالدول أل "محافظ"من القومي عنده فھو مفھوم أن یكون نسبیا فقط أبدا مطلقا، أما األ

قدرة الدول على الحفاظ على ھویتھا المستقلة ووحدتھا "نھ یعرفھ بأنھ ك أالموجودة، ذل

(3)".الوظیفیة

(1) Kenn Booth and Steve Smith, International Relation Theory Today, USA, Pensylvania, the
Pensylvaia state university press,1995,pp 176-177.

.13عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص (2)
.13، ص المرجع نفسھ(3)
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ن أن الدول یمكن أساس ت المتصاعدة  لمفكري الجنوب على أجابتھ حول االدعاءاوفي إ

القوى "نحو مفھوم بأن التطور بوزانمن، یؤكد ن تكون مصدر أصدر تھدید بدال من أتشكل م

نظام الدولي ال لكبر، ومن ناحیة ااألفراد بدرجة أمن أین یتمتع ثر على الغرب أینطبق أك"الكبرى

Security(*)منو استجابة لمعضلة األھ"اقصاء الفوضى"بأن بوزانیرى  Dilemma وحول ،

Domesticالتمییز الواقعي بین النظام الداخلي  Order بأن بوزانیتوقع ،الدولیةوالفوضى

Mature"فوضویة ناضجة"حو النظام الدولي یسیر ن Anarchyاستقرار األكثرالنموذج وھو

(1).للفوضى الدولیة

 مننةاأل"إطار بأن ویفروبوزانوعلى رأسھم نغاكوبنھطار مدرسة یرى الموسعون في إ

"Securitization Frameworkیستند في تحدیده على ثالثة معاني:

Theشكل الفعل:أوال Form of the Actأمنیا، مع التركیز على خطاب الفاعلین  بنىالم

.المھیمنین الذین غالبا ما یكونون قادة سیاسیین

Contextسیاق الفعل:ثانیا of the Actمحدد بدقة مع التركیز فقط على لحظة التدخل.

Jhonیقصد بمعضلة األمن التي تحدث عنھا جون ھرز (*) Herzي دولة في نظام ة الخمسینات من القرن الماضي أن أفي بدای
تكون في مأمن من مخاطر ھجوم دول كل لنفسھ، لفي التصور الواقعي ـ ویحكمھ مبدأیتمیز بالفوضى كمرادف لحالة الحرب ـ

ثیر قوة وكذا االنفالت من تأر بالتھدید فھي تسعى للحصول على المزید من القوة لتجنب عدوان محتمل ضدھاخرى أو أنھا تشعأ
یشعر نأنھ یستحیل ا یدفعھ للتأھب لألسوأ، وبما أخر یشعر بمزید من الالأمن مم، لكن ھذه الھواجس تجعل الطرف األاآلخرین

ي نوایا الدول االخرى فإن و الثقة فكما یتعذر على الدول االطمئنان أة،من تماما في عالم یتكون من وحدات متنافسطرف باأل
.الحلقة المفرغة للألمن والقوةالقوة ھو سید الموقف ومن ھنا تبدأجل قوة یتواصل وبالتالي فالصراع من ألى الالسعي إ

(1) Ken Booth and Sreve Smith, Op.Cit, P 185.
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Natureطبیعة الفعلن إطار األمننة في معنى أ، یتحدد أھمیةكثر وربما أ:خیراأ of the

Act،(1).منة فقط من ناحیة تعیین مھددات األفمعر

من ـ كھدف ل الذي عبره یكون األھمیة المركزیة للسبیتتجاھل ھذه النظرة الموسعة األ

األمنن أنھا تؤكد على أال ركزیة ـ مدركا ضمن سیاقات خاصة، إو كتعبیر عن القیم الممعیاري أ

(2).كان عرضة للمخاطر والتھدیدإذایكون ذا معنى فقط 

حقل تحلیل سلوك السیاسة الخارجیة للدول، خاصة اتجاه قضایا "األمننة"لیھ فقد دخلت وع

وكذا األبعاد ،منكمھدد لألAidsوالسیدا "عبر ـ القومیة"یمة انشاء شبكات الجر:معینة مثل

"مننة الھجرةأل"تتوافر حالیا ترتیبات واسعة ، كمااألقلیاترھاب وحقوق المختلفة للحرب ضد اإل

Securitization of Migration  2001بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبرخاصة.

postطار التحلیالت ما بعد البنویة التجاھات الحالیة التي تدخل ضمن إلقد ارتبطت ا

Structural االستثنائیة"من بفكرة لأل"Exceptionلك بالتوازي مع تصور مدرسة ، وذ

(3).للدولة"السیاسات العادیة"یة تأخذ وضعا خارج عمل/لألمننة على أنھا مسارنكوبنھاغ

فیعكس عمل التھدیدات واالنكشافات بصورة مشتركة، بوزانعند Insecurityأمن الالأما

ن نھما مفھومان یرتبطان باألمن القومي، بمعنى أنھ یمكن لسیاسة األمن القومي إما أعتبار أعلى ا

ھدید الخارجي ما نحو الخارج لتخفض من التوإة نفسھا، تتجھ نحو الداخل لتقلل من انكشافات الدول

ذا كانت االنكشافات ملموسة ومحددة بوضوح فإن التھدید صعب التحدید وإ.بالتصدي لمصادره

وعیة، ـالموض/ألة الذاتیةـبمسحالة قیاس التھدید الرتباطھ ـاست:أولھما،نلسببی

(1)Matt McDonald, “Securitization and the Construction of Security“,
http://sagepub.com/cgi/content/abstract/14/4/563.
(2) Ibid.
(3) Idem.
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صعوبة :ثانیھما.ون لھا واقع جوھريقد ال یكاإلدراكالتھدیدات التي تسیطر على كما أن

وتلك التي تظھر ،یة لتشكل تھدیدا لألمن القوميافالك االتمییز بین التھدیدات الخطیرة بما فیھ

(1).كنتیجة عادیة للحیاة الیومیة في بیئة دولیة تنافسیة

من لیشمل الجوانب العسكریة، السیاسیة، من كل ما سبق تم توسیع مفھوم األانطالقا

:بعاد أساسیة لألمن ھيبین خمسة أبوزانقتصادیة واالجتماعیة، حیث میز اال

و المتقابلین للھجوم المسلح والقدرات ویخص المستویین المتفاعلین أ:من العسكرياأل-1

.خراعیة، وكذا مدركات الدول لنوایا أو مقاصد بعضھا تجاه البعض األالدف

لتنظیمي للدول ونظم الحكومات ویعني االستقرار السیاسي وا:من السیاسياأل-2

.واالیدیولوجیات التي تستمد منھا شرعیتھا

،الضروریةواألسواقلى الموارد المالیة ویخص النفاذ أو الوصول إ:من االقتصادياأل-3

.للحفاظ بشكل دائم على مستویات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة

نماط خصوصیاتھا في انتاج أویتعلق بقدرة المجتمعات على اعادة:من االجتماعياأل-4

طار شروط مقبولة والدینیة والعادات والتقالید في إاللغة، الثقافة، الھویة الوطنیة 

.نماط ھویة المجتمعات وثقافتھافات التي تؤثر في أوكذا التھدیدات واالنكشا،لتطورھا

كمحصل ،یط الحیوي المحلي والكونيویختص بالمحافظة على المح:من البیئياأل-5

(2).نشطة االنسانیةساسي تتوقف علیھ كل األأ

نھا نقطة مركزیة وال تعمل ھذه القطاعات الخمسة بمعزل عن بعضھا البعض بل تحدد كل م

ولویات، ولكنھا محبكة تعمل سویا في شبكة ، وكذا الطریقة التي ترتب بھا األمنیةفي االشكالیة األ

مني، واألمن القومي والبعدین االقتصادي األات، فمثال ھناك ترابط قوي بین قویة من الترابط

.18–17عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص ص (1)
.16، ص المرجع نفسھ(2)
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من ي في المجتمع الدولي من مفھوم األبأن التحول التدریجولید عبد الحيحیث یرى الدكتور 

لى أدى إ،الوجود السیاسيبعاد إلى مفھوم شمولي یلم بكافة أق من معنى دفاعيالقومي المنطل

ن ذ تدل العدید من الدراسات على أإحركة،متغیرا رئیسیا في ال"النمو االقتصادي"جعل مفھوم 

نسب للحركة صعودا ھي التفسیر األالتراكمات الناجمة عن فارق معدالت النمو االقتصادي

تجاه وسرعة الحركة اندفعت وھبوطا في سلم القوى الدولي، ونتیجة لدور ھذا المتغیر في تحدید ا

(1).ا على سلم القوىللطبیعة لضمان مكان أفضل لھ"نھب"لى استثمار الدول إ

حد مكونات أبول كینیديوھنتغتونكما یمكن اضافة البعد السكاني الذي یعتبره كتاب مثل 

و وھفي الدول األخرى یشكل تھدیدا لألمن الغربي،الدیمغرافيالنمو أنساس األمن الغربي على أ

لنسبة للعدید من الدول المائي باكاألمنھامة أخرىأبعادلى باإلضافة إ.ما یعبر عنھ بالھجرة

من الغذائي الذي یخص تقریبا كل الدول العربیة التي ، وكذا األاألوسطیةة وخاصة الشرق العربی

(2).تعاني عجزا غذائیا مزمنا منذ سنوات

.من وموقع المنطقة المتوسطیة منھمقترب مركب األ:المطلب الثاني

عدا مھما ضمن مساھماتھ لدراسة ب انبوزمن، یقترح خالل دراساتھ المراجعة لمفھوم األمن 

Regionalاإلقلیميمن األ Securityال انھ لم الذي قد یبدو مفھوما لدى البعض إ، وھو التصور

.بوزانیدرس بشكل كافي قبل 

وھریة تستند على االعتقاد ھي خاصیة جبوزانمن حسب إقلیمیة األساس فإن وعلي ھذا األ

Relationalقیة ئمن ظاھرة عالبأن األ Phenomenon،یمكن ادراك فال  "عالئقي" األمنألن و

، الجزائر، مؤسسة الشروق لالعالم والنشر، الطبعة "دراسة مستقبلیة"لعالقات الدولیة ولید عبد الحي، تحول المسلمات في ا(1)
.118–117، ص ص 1994االولى، 

.17عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص (2)
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Securityمن المتبادل دون فھم الخط الدولي العتماد األمن القومي ألي دولةاأل

Interdependence(1).غیر القابل للتجزئة

ن تؤسس شبكة بأن العالقات بین الدول یمكن أبوزانیرى اإلقلیميمن لتحلیل مسألة األ

م فإن مفاھیبوزانـ قات والتحالفات مع تلك التي تشعر بالخوف، وبالنسبة لواسعة من الصدا

Balanceتوازن القوى إلىھا فقط الصداقة والعداوة ال یمكن ارجاع of Power، ألن القضایا

العداوة بین الدول قد تكون مرتبطة باالیدیولوجیة /ن تؤثر على عالقات الصداقةالتي یمكن أ

(2).لتاریخیةاالثنیة والخلفیات ا

"منمركب األ"إلى فھم اقتراحھ لمقترب عداوة یقود /صداقةلمتالزمة بوزانن تحلیل إ

و ھواجسھا من الدول ترتبط مخاوفھا أنھ مجموعة أ"حیث یعرفھ على ،ذج لفوضویة مصغرةكنمو

عزل عن عل من غیر الممكن النظر واقعیا ألمن الدول بممما یج،ارتباطا وثیقا فیما بینھااألمنیة

(3).األخرىن الدول ومأ

، مثلھ مثل Revalryمن على االعتماد المتبادل في مجال التنافس ویشتمل مركب األ

فھو عادة مستوى عالي من منمركب األفي تعریف األساسيما العامل المصالح المشتركة، أ

ن المقترب یمكن أ، وعلیھ فإن ھذا كثرأأور بھ بشكل متبادل بین دولتین الخوف الذي یشع/التھدید

(4).یة منطقة من العالمسبا لمناقشة القضایا العالقة في أمنا إطارایكون 

حیان ھ یتأثر في غالب األنھي أ،بوزانحسباإلقلیميمن إن المیزة الرئیسیة لمركب األ

س، الخمیر تراك، العرب والفرالیونانیون واأل(وات طویلة المدى بالعوامل التاریخیة من العدا

(1) Mariane stone, “ Security According to Buzan : A Comprehensive Security analysis “,
http://geest.msh-paris.fr/pdf/security-for-buzan-mp3-pdf.
(2) Barry Buzan and ole weaver, regions and power : the structure of int relations, Uk,
KAMBREDGE, Univercity press, 2003, P45.

.21عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص (3)
(4) Mariane Stone, Op.cit.
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، شمال وجنوب آسیا واألوروبیینالعرب (لتقاء الثقافي والحضاري و باال، أ)والفیتنامیینالحمر

منیة التي ما في تقویة التفاعالت األكما یلعب القرب الجغرافي دورا حاس).مریكا الجنوبیةودول أ

(1).تتجلى ـ بشكل كبیر ـ في القطاعات العسكریة، السیاسیة، االجتماعیة والبیئیة

:متغیرات ھيترتكز على أربعاإلقلیمية الجوھریة لمركب األمن إن البنی

.عما جاورهاإلقلیميمن التي تمیز مركب األ:Boundariesالحدود-1

Anarchy:البنیة الفوضویة  -2 Structureیجب اإلقلیميتعني بأن مركب األمن التي

.ن یتكون من وحدتین مستقلتین فما فوقأ

.لذي یغطي توزیع القوى بین الوحداتا:Polarityاالستقطاب-3

Socialالبناء االجتماعي-4 Construction: الصداقة والعداء بین نماطأالذي یحدد

(2).الوحدات

مجموعة بوزانبرز الدراسات الخاصة بالنظم االقلیمیة حدد ا على أمن ھذا المنطلق واعتماد

باكستان شرقا ومن إلىغرب من الم(وسط أمریكا الجنوبیة، والشرق األ:من مركبات األمن وھي

سیا وھي آجنوب شرقي وأخیراسیا، الجنوبیة، جنوب آإفریقیا، )جنوبالى الصومال سوریا إ

(3).كیانات جغرافیة

ھذا ما یظھر من وقد تشكل عوامل لتحدید مركبات األالروابط الثقافیة والعرقیةأنكما 

العابرة لإلسالمالقوة السیاسیة "، و"عربیةمة أ"طر فكرة وسط حیث تسیبالخصوص في الشرق األ

.الصومالإلىلى عمان ومن سوریا في المنطقة الممتدة من المغرب إ"للحدود

(1) Barry Buzan and Ole Waever, Op.Cit, P 45.
(2) Ibid, P 53.

.22عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص (3)
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ان درجة عالیة وغیرنعھویة الدول المحلیة ویشرواإلسالموتضعف كل من القومیة العربیة 

الجامعة العربیة، (إقلیمیةقامة منظماتمعھودة من التداخل واالختراق األمني، كما یخلقان میال إل

أیضا دورا رئیسیا في تحدید األنماط ویلعبان ...)المغاربياالتحادمجلس التعاون الخلیجي، 

.وإثیوبیا، تركیا إسرائیل:ساسیة للصراع في المنطقة المرتكزة على ثالث دول غیر عربیة ھياأل

ا تأتي في مركز ثانوي لكنھ،منت األلعرقیة تساعد في تحدید مركباالثقافیة وااألنماطوعلیھ فإن 

(1).في تحدید ھذه المركباتأساسيمن كعامل بعد ادراك أنماط األ

، اإلفریقيوسط مثل الخلیج، القرن بوجود مركبات أمن فرعیة في الشرق األبوزانویقر 

مركب منیة الخاصة بھا والمتمیزة عن الالعربي، والتي لھا دینامیاتھا األوسط والمغرب الشرق األ

یكفیان لتبریر ،ن الدینامیات داخل مركب الشرق األوسطل بیكل، لكن ھناك تجاوز للحدود وتداخك

.ساسیةإقلیمیة أوحدة لوسع تحدیده كنطاق أ

ي والذ،من المغاربيھذه الدراسة، وضمن مركبات األمن الفرعیة ھو مركب األما یھمنا في 

ل واضطراب العالقات بین لیبیا، تونس، ساسا حول تحوحیث یرتكز أ،باألضعفبوزانیصفھ 

.(2)الجزائر، المغرب وكذا الصحراء الغربیة

دینامیات انطالقا من أن ،قد شوھتإفریقیامع " المغرب العربي"بأن حدود بوزانویرى 

تشاد، الصحراء الغربیة، موریتانیا، :أخرى على رأسھاتخوماتتدفع نحو"من المغاربياأل"

إال.في العدید من دول الصحراء الكبرىالتي تتبنى سیاسات معینة إسرائیلتى لیبیا، المغرب وح

ء الغربیة بدایة من في المغرب العربي انفجر مع ضم المغرب للصحراإقلیمياكبر مشكل أن

(1).الجزائر ولیبیاكل من حدوث توترات مع إلىوھو ما أدى ،1975عام

.22المرجع نفسھ، ص (1)
(2) Barry Buzan and Ole Waever, Op.Cit, P 193.
(1) Ibid.
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مركب الشرق األوسط ـ باألمن إطارفي  من الفرعي المغاربي ـإن ارتباط مركب األ

، ولو اإلرھاباالستراتیجیة العالمیة لمكافحة ضمنمریكيواأل،األوروبي بحكم القرب الجغرافي

كل من النظام وجود خط تماس بینإلىـ كما سنرى الحقا ـ یقود األمننظریا بعد توسع مفھوم 

تصیغھا ،لى تقسیمات معینةیخضع إالذي "المتوسط"ھو ،وأوروباوسطي الشرق أاإلقلیمي

زمات التي یعرفھا ھذا المركب، ووفقا لما ولویات مصالحھا واستثمارا في األالدول الكبرى وفقا أل

توسطیا م األمریكيتقدمھ المقتربات السابقة من أطر تحلیلیة تساعد على فھم امكانیة التموقع 

.منانطالقا من توسع مفھوم األ





.بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة: يالثانالفصل 

.قلیم المتوسطيالعملیة األورو ـ مركزیة في بناء اإل:ولالمبحث األ

فة على البیئة األمنیة بعد نھایة الحرب البارة بانعكاساتھا المختلاألوروبيأصبح االتحاد 

مما استدعى ،"فعلیا"طلحات إقلیمیة یعالج المسائل والقضایا المتوسطیة بمنطق ومصالمتوسطیة،

ازنات االضطراب الحاصل في التوإفرازاتتحاول التأقلم مع تجاه المنطقةتبني سیاسات أوروبیة 

ذات طابع أمني -ھذه السیاسات الواردة في شكل مبادرات متكاملةالتقلیدیة التي كانت سائدة،

صفة القائد فیھإقلیمي تكون ألوروباإرساء بناء متوسطيتسعى إلى ،-بالمفھوم الواسع لألمن

على " حكرا"لیبقى المتوسط تاریخیة والجغرافیة والجیوسیاسیة،عوامل النظرا للعدید من ال

وروبیة في إطار عملیة مركزیة تھدف إلى تحصینھ من أي تدخل محتمل لقوى السیاسات األ

.منیة األوروبیة تجاه المتوسطوھو ما یفسر تعدد المبادرات األ،أخرى

عبر توضیح مفھوم ،ء اإلقلیم المتوسطيفي بنا األوروبیةالمركزیةسنحاول تفسیر الخلفیات

وكذا األبعاد اإلستراتیجیة لسیاسات أقلمة المتوسط طي في األجندة األمنیة األوروبیة،اإلقلیم المتوس

.األوروبیة

مفھوم اإلقلیم المتوسطي في األجندة األمنیة األوروبیة:المطلب األول

ثم ،األولىبالدرجة األمنيالجانب تركز معظم الدراسات التي اھتمت بمنطقة المتوسط على

...على مواضیع التعاون االقتصادي والتبادل التجاري

بالظاھرة التي أصبحت الیوم -األخیرةخاصة خالل السنوات -وقد ارتبط ھذا التوجھ

ظاھرةوھي ،التي توجھ معظم السیاسات واالستراتیجیات في حقل العالقات الدولیةالبوصلة 

المتوسطي یعتبر من المناطق التي تقع تحت تأثیر التاریخ والجغرافیا على یمفاإلقل .اإلرھاب

في تحدید بیئة أمن أي منطقة في العالم، وھو ما یطرح مشكلة أساسیینعاملین أنھمااعتبار 

.كمجال جغرافيأوتحدیده سواء كمفھوم 

51
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إمكانیةول طرح العدید من الكتاب لتساؤل جوھري یتمحور حإلىاإلشكالیةأدت ھاتھ 

لمنطقة المتوسط في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، نظرا للعدید من االعتبارات "انفجار"حدوث 

، الھجرة األصولیةغرافي المتسارع، النمو الدیم:بحرا غیر مستقر مثلالتي تجعل المتوسط 

كتاب ظرینحیث .، التخلف و نضوب مصادر المیاهاإلسرائیلي، النزاع العربي اإلرھابالسریة، 

حوض البحر األبیض المتوسط كمنطقة تخوم حقیقیة بین لریجي دوبراي ودغار مورن مثل ا

إلىأین تحول المتوسط ،الشمال والجنوب، وساھمت نھایة الحرب الباردة في كشف ھذه الحقیقة

(1).خط مواجھة في الوقت الذي زال فیھ خطر الشرق

فعلي للنظام الدولي، حیث أنھ منطقة )جھاز قیاس الزالزل(سیسموغرافیمثل المتوسط 

الیونان وتركیا على (فبعدما كانت منطقة المتوسط .تأثرت بصفة مباشرة بانھیار المعسكر الشرقي

أصبحت مع ،1947سنة ) ومانمبدأ تر(طبیق استراتیجیة االحتواء مسرحا لت)وجھ الخصوص

حرب (النظام الدولي الجدید ب مىما یسوتجریبإطالقبدایة التسعینات الموقع الذي تم عبره 

(2)).الخلیج والترتیبات التي أعقبتھا

یبدو المتوسط كأھم المناطق تأثرا ،نھ بعد سنوات من نھایة الحرب الباردةویالحظ أ

بانعكاسات نظام الثنائیة القطبیة، حیث یشھد إعادة ترتیب الوضع الجیو ـ استراتیجي انطالقا من 

.ما یتناسب وأجندتھا األمنیةرؤى القوى الكبرى ووفقا ل

بأن منطقة المتوسط تشھد لعبة متعددة ون مصطفىیناألستاذیرى األساسعلى ھذا 

Zeroولھا سمة اللعبة الصفریة األطراف Sum Game تصبح لعبة  أن، إال انھ من الممكن جدا

Nonغیر صفریة Zero Sum Game أنن الدور الذي یمكإلىاألولى، وھذا راجع بالدرجة

الجزائر واألمن :، الملتقى الدولي"منیة في المتوسطاألوانعكاساتھ على الترتیبات األمنالتحول في مفھوم "مصطفى بخوش ، (1)
آفاق، الجزائر، قسنطینة، جامعة منتوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث العلمي، في المتوسط واقع و

.8، ص 2008ومركز الشعب للدراسات االستراتیجیة، أفریل 
، ص 2006ع، المتوسط بعد نھایة الحرب الباردة، الجزائر، دار الفكر للنشر والتوزیاألبیضمصطفى بخوش، حوض البحر (2)
36.



.بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة:الثانيالفصل 

53

والواضح من ھذه اللعبة أن ھناك تقاطعات في المصالح بین أھم ).العب(یلعبھ أي طرف 

(1).المنطقة بحكم موقعھا الجغرافيإلىجانب كتلة من الدول التي تنتمي إلى،الفواعل الدولیة

ھإلیكما قد ینظر ،(2)المتوسط على أنھ االمتداد الذي یبدأ منھ الخلیج الفارسيإلىقد ینظر 

Yvesییف الكوستابامتیاز كما یرى الجغرافي جیوبولیتیكيبأنھ بحر  Lacoste.(3) إال أن المھم

االتحاد األوروبي الذي یدرك  اوعلى رأسھ،أنھ بحر یتم تحدیده وفقا ألجندات أمن القوى الكبرى

.مرتبط بصورة أساسیة بمدى أمن واستقرار المنطقة ككلجیدا بأن أمنھ واستقراره

ینظم عالقاتھ مع الدول العربیة في إطار منطقتین األوروبيفإن االتحاد ،ھناومن 

:جغرافیتین

بین 1988لطرفین اتفاقیة للتعاون وقعت عامھي منطقة الخلیج، حیث تحكم العالقة بین ا:ولىاأل

فھي المنطقة :الثانیةالمنطقة الجغرافیة أما.ومجلس التعاون الخلیجياألوروبياالتحاد 

، وتنقسم األوروبيالسیاسة المتوسطیة لالتحاد ـ ظم تلك العالقة في إطار یعرف بتتوسطیة، وتنالم

ھي منطقة شمال البحر المتوسط وتضم كال من ولىاأل:إلى ثالث مناطق فرعیةتلك المنطقة 

، وقبرص ویوغوسالفیا سابقا، وعالقات )األوروبياالتحاد إلىقبل انضمامھا (تركیا ومالطا 

، وقد األوروبيعدادھا لالنضمام لعضویة االتحاد باألساس إد مع ھذه المجموعة تستھدف االتحا

.فیما تبقى تركیا دولة مرشحة لالنضمام2001انضمت فعال كل من مالطا وقبرص بدایة من سنة 

"المتوسطاألبیضالمسألة األمنیة في منطقة البحر "ن ، ینومصطفى(1)
18-32-13-20-04-1201-vis/.../273-http://www.umc.edu.dz/aud.

(2) Ian,O.Lesser, Mediterranean Security New Perspectives and Implications for USA, USA, Santa
Monica, Rand Corporation, 1992, P 8.
(3) http.scienceshumaines.com/geopolitique-de-la-mediterranee-fr-15235.html
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أما (1).ھي منطقة المغرب العربي وتضم كال من الجزائر، المغرب وتونسالمنطقة الثانیة

، سوریا والسلطة األردنفھي منطقة المشرق وتضم كل من مصر، لبنان، لثةالمنطقة الثا

(2).إسرائیلالفلسطینیة وفي بعض األحیان 

،المتوسطاألبیضفي التعامل مع منطقة البحر أوروبیاالمالحظ أنھ وفقا لھذا التقسیم المعتمد 

یضم توسط غربيومیضم دول المشرق المتوسطیة متوسط شرقيإلىاألخیرھذا یقسم/یجزأ

في توجھات االتحاد واألمنیةأجندتھ السیاسیة واالقتصادیة إقلیمدول المغرب العربي، ولكل 

الدراسات أدبیاتما یعرف في )غربي وشرقي(اإلقلیمینالخارجیة، ویشكل كال األوروبي

ضمن متالزمة عالقات ،األوروبيواجھة االتحاد المتوسطیة بدول جنوب المتوسط في م

حیث أنھ ،"المرجعیة الالإقلیمیة"ویؤشر ذلك على وقوع المتوسط ضمن فرضیة .جنوب/لشما

كل الشروط الضروریة /فإن المتوسط ال تتوافر فیھ بعض،اعتمادا على منطلقات المنظور الواقعي

مجال ثقافي إلىیبدو وكأنھ مجموعة أقالیم ینتمي كل واحد منھا إذالدولي، اإلقلیمالمتعلقة بصفة 

(3).حضاري متمیزو

إلىلمركب أمن المتوسط ھذا الطرح من خالل تقسیمھماأولي ویفروزانباري بویؤید 

(4).، لكل مركب خصوصیاتھ وتفاعالتھSub-complexesمجموعة مركبات فرعیة 

یمثل مركبا أمنیا مستقال اختبر بقوة لعقود عدیدة، حیث أن(*)الشرق أوسطياألمنفمركب 

،كبر وأعقد النزاعات في العالمال واضحا لتشكل نزاع یعتبر من أیعتبر مثا نياألمھذا المركب 

.كما یملك بعض الصفات الثقافیة المتمیزة أیضا

، لبنان، بیروت، مركز األوروبیةوالعالقات العربیة األوروبياد نھرا، صنع القرار في االتحاد محمد مصطفى كمال وفؤ(1)
.73، ص 2001وت أ، األولىدراسات الوحدة العربیة، الطبعة 

.73، ص المرجع نفسھ(2)
(3) Pierre Willa, " La Méditerranée Comme Espace Inventé ", France, Paris, Jean-Monnet palpers,
Novembre, 1999, n° 25, P 11.
(4) Barry Buzan and Ole Waever, OP.Cit.P 210.
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Pattern"األمننمط اعتماد "ـوفقا لاألوسطالشرق بوزانیعرف األساسوعلى ھذا  of

Security Interdependance ران مع تضمین كل إیإلىلیشمل المنطقة الممتدة من المغرب

اإلفریقيمنطقة القرن أما.وقبرص والسودانوإیرانإسرائیلإلى باإلضافةالدول العربیة، 

"The Horn"وتركیا بینھ وبین آسیا،وتعتبر أفغانستان عازال بینھ وبین جنوب ،منھفلیست جزء

.ا سنرى الحقالمنطقة المتوسط كماألمریكیةوھي رؤیة تقترب كثیرا من النظرة ،(1)أوروبا

إلىاألوسطللمتوسط من خالل تقسیمھ للشرق األوروبیةیلتقي مع الرؤیة بوزانأنإال

:(2)يصنفھا كمایلSub-complexesثالثة مركبات أمنیة فرعیة 

ري وحاسم یتوسط المنطقة الجغرافیة المعرفة سابقا، ویتمحور حول مركب محو:أوال

إلىوالفلسطینیین لیتحول إسرائیلن بدأ نزاع محلي بین بجیرانھا العرب، أیإسرائیلعالقات 

والعالم العربي، وقد ساھم ھذا النزاع في إعطاء الشرق إسرائیلعملیة كراھیة واضحة بین 

.إقلیميمن األوسط ككل تماسكھ كمركب أ

،وھو مركب أمن الخلیج1971مركب تشكل بعد انسحاب بریطانیا من المنطقة سنة :ثانیا

والعراق ودول شبھ الجزیرة العربیة بقیادة المملكة إیراني بینز على ثالوث تنافسحیث یرتك

.العربیة السعودیة

في العالم األمنیةوفقا لتقسیمھما ألقالیم المركبات وإفریقیااألوسطالشرق  تيل من باري بوزان وأولي ویفر منطقیضع ك(*)
Regional Security Complexes والقوىاألقالیم"وذلك في كتابھما وإفریقیاألوسطاضمن فصل واحد تحت عنوان الشرق:

Regionsاألمن الدوليبنیة  and powers the structure of international security وھو كتاب مرجعي في الدراسات ،
Theتشكیلة النزاع الدائم :األوسطالشرق :تحت عنواناألولقسمین، إلىحیث قسما ھذا الفصل ,اإلقلیمیة Middle East : a

permanent conflict formationضعیفة وفاشلة في وضع لدولاألمندینامیكیات :جنوب الصحراء الكبرى:، والثاني بعنوان
Sub Saharian Africa: Security dynamics in a setting of weak and failed states ویؤشر ذلك على صعوبة

خاصة وأن المنطقة تعرف تقسیمات عدیدة وفقا ,ة في نطاق اإلقلیم المتوسطي أو حولھالفصل بین مختلف األقالیم األمنیة الواقع
.لتوجھات ومصالح القوى الكبرى 

(1) Barry Buzan and Ole Waever, OP.cit.P 187.
(2) Idem, pp 190 – 193.



.بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة:الثانيالفصل 

56

یرتكز )1990–1948 عامي بین ما خاصة خالل الفترة(مركب ھش وضعیف :ثالثا

.لیبیا والصحراء الغربیةالقة بین الجزائر، المغرب، تونس،على تفاعالت العأساسا

قد إفریقیابعد نوعا ما عن المشرق، كما أن حدودھا مع تعتبر ألمغرب العربي منطقة اأنإال

األمنیةدخول العبین جدد على خط اللعبة إلىفي المنطقة دفعت األمندینامیكیا أنشوھت بحكم 

التي استطاعت التموقع كالعب في العدید من الدول جنوب إسرائیلعلى غرار ،المغاربیة 

.(1)الصحراء

متوسطیة جدیدة خالل منتصف أوروبیةالتي شھدتھا دول األوروبیةلیة االندماجیة العمإن

ات عمقت الھوة بین دول الضفتین، وذلك بعد اتجاه ھذه الدول نحو المؤسسات الجماعیة، یالثمانین

، اإلسالميفي الوقت الذي فضلت فیھ دول المتوسط الجنوبیة تبني سیاسة التوجھ نحو العالم 

جدار یفصل بین عالمین متباعدین ومتناقضین سیاسیا، اقتصادیا، إلىالمتوسط لیتحول بذلك

األصعدةس االختالفات والتناقضات على مختلف یتكرإلىأدىوھو ما ،(2)اجتماعیا وحضاریا

لیصبح األوروبيسقط الطرف العربي من التصور أین، األوروبياإلدراكوخاصة على صعید 

یحتل فیھا الفضاء المغاربي ،فضاءات جغرافیة متمایزةلألوروبیینالجنوبي بالنسبة المتوسط 

الكبرى بفعل تأثیر العامل التاریخي والجوار الجغرافي، وكذا مختلف التحدیات التي تھدد األھمیة

(1).من دول المغرب العربي اأساسوالواردة األوروبياألمن

والت الكبرى المصاحبة لفترة ما بعد بالتح بشكل كبیرللمتوسط األوروبیةلقد تأثرت النظرة 

األمنیةتغیر من نظرتھا ومفھومھا للمسألة األوروبیةوھي تحوالت جعلت الدول ،الحرب الباردة

أصبحوكذا في كیفیة تعاملھا مع دول الضفة الجنوبیة، حیث ،المتوسطاألبیضفي منطقة البحر 

(1) Idem, P 194.
(2) Albioni Roberto, “La sécurité Européenne à travers la méditerranée”,
http://www.eu.int/institute/chaillot/chai02f.htm.

لبنان، بیروت، مركز دراسات الوحدة ,المستقبل العربي مجلة،"األوروبیةمستقبل العالقات العربیة "ناصیف یوسف حتي، (1)
.103، ص 1996، مارس، 205العربیة، عدد 
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درات العسكریة فحسب، بل یتعداه لیشمل مفھوم جدید للقوة ال یرتكز على القالتحاد األوروبيل

(2)...وبصورة تصاعدیة عوامل اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة وبیئیة

.األوروبیةلسیاسات أقلمة المتوسط اإلستراتیجیةبعاداأل:المطلب الثاني

استراتیجیات البلدان إطاروضعت في إذاإالال تتضح قوانینھ ،األقلمة مصطلح غامض

أصبحتالبلدان، حیث ھذه إلیھاالمشتركة التي تصبو واألھدافخالل التحدیات المعنیة بھ من

كافیة لمعظم دول العالم الثالث لمواجھة االستقطاب الناتج عن العولمة إجابةاألقلمة تشكل 

وضع استراتیجیات متناسبة مع تنمیة اإلجابةالرأسمالیة اآلخذة في التعمق والتعاظم، وتتطلب ھذه 

المعنیة، فھي تأتي األقالیملى الذات، وعلى سیاسة فك االرتباط سواء على مستویات متمركزة ع

تعارض وتندد اللیبرالیةالدوغماتیة أنإال،لمساندة جھود البلدان المشاركة داخل ھذه التجمعات

(3).محدود للعولمةالاألقلمة حیث تراھا تھدیدا لمصالح االنتشار السریع والأشكالبكل 

اإلرادةخذ مفھوم األقلمة من منظور اقتصادي ـ تنموي، حیث تنطلق ھنا من أإذاھذا 

نھ في إال أالخارجیة، اللیبرالیةالمشتركة للدول المعنیة بھدف مواجھة الضغوطات والھجمات 

ورو ـ متوسطیة، فإن ھذا المفھوم یأخذ أبعاد أوسع من خالل سعي االتحاد حالة العالقات األ

في العالم األمنیةللمركبات باري بوزانأمني یلتقي مع رؤیة إقلیمينظام  بناء إلىاألوروبي

.المتوسطياألمنومنھا مركب 

  ؟اإلقلیمياألمنيعلى ما یرتكز مفھوم النظام :وھنا یجدر بنا طرح التساؤل

(2) Fatiha M.Tayfur, "Security and Corporation in the Mediterranean Perceptions", Journal of
International Affairs, Vol 05, n 03, P 126.

،العالقات العربیة األوروبیة، مصر، السنیغال، مركز البحوث العربیة واإلفریقیة،مركز البحوث سمیر أمین وآخرون(3)
.95ط، ص.س.دى العامي للبدائل،دوالمنت)داكار(ومنتدى العالم الثالث)القاھرة(العربیة



.بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة:الثانيالفصل 

58

سواء كان األمنالحركي لمفھوم أوھو بمثابة التعبیر النظامي اإلقلیمياألمنيالنظام إن

مؤسسات، وعلیھ فإن ھذا النظام مرتبط بالمفھوم المتفق علیھ لألمن، حیث أوكل سیاسات على ش

(1).األمنیتغیر ویتطور بتغیر وتطور ذلك 

على درجة عمق االلتزامات المتوازنة إقلیميمني أي نظام أویتوقف استقرار وفعالیة 

لدول المؤثرة داخل النظام لتقدیم والمتبادلة التي یقوم علیھا ھذا النظام من جھة، ومدى استعداد ا

(2).أخرىمناسبة لتشغیل مؤسساتھ بفعالیة من جھة وموارد )إجرائیةقانونیة ـ (صالحیات 

تتم بین مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافیة یقوم على اتفاقیاتاإلقلیمياألمنفنظام 

وتتفق ط فیما بینھا بروابط معینة، وترتب،"إقلیما"ما استقر علیھ العرف الدولي بوصفھا أوواحدة، 

طرق السلمیة، وتعمل على حفظ بشكل طوعي على تشكیل نظام أمني لحل منازعاتھا ومشاكلھا بال

مني عة من الخصائص للحصول على تعاون أ، ویستوجب ذلك توافر مجمواإلقلیمفي ھذا األمن

:شروط ھيمنظومة أمنیة مؤسسیة، ویشترط البعض لذلك ثالثة إقامةإلىیؤدي 

.تكون مؤمنة بعوائد ھذا االتفاقواألمنيوجود نخب سیاسیة تلتزم بھذا التعاون :أوال

.وجود رأي عام ضاغط لتحقیق ھذا التعاون:ثانیا

(1).األمنيوجود تدخالت خارجیة ایجابیة ذات مصلحة في قیام واستمرار ھذا التعاون :ثالثا

Williamولیام لویسأكدقد و Lewisوجود األمنحیث یشترط لتحقیق األخیر،رط الش

حیث استبعد ،ولكن ھناك من یخالف ذلك الرأي.أمنیة جماعیة مع قوى كبرى خارجیةترتیبات 

,بیروت,لبنان,المجلة العربیة للعلوم السیاسیة,"، مستویاتھ وصیغتھ وتھدیداتھاألمنمفھوم "سلیمان عبد هللا الحربي، (1)
.2008,20صیف ,19العدد ,الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة

.21، ص نفسھالمرجع (2)
، جانفي 123، العدد األھرام، مصر، مطابع السیاسة الدولیة مجلة،"األوسطفي الشرق اإلقلیميالتعاون "طالب، أبوحسن (1)

.71، ص 1996
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ـ  األمنيعضویة أي من القوى الكبرى في النظام ـ بما فیھا النظام مندلو فیتروكفولكل من 

للقوى إقلیميیوجد فیھا توازن أنتي یجب الاإلقلیمیةلقوى للنظم لكونھا تحدث خلال في توازن ا

(2).العسكریة كأحد شروط قیامھا

أمن متوسطي على الرغم من التباین إقلیمتأسیس بناء إلىاألوروبيلقد سعى االتحاد 

أنعلى  المقترب البنائيالحاصل بین ضفتي المتوسط وعلى جمیع المستویات، وكذا تأكیدات 

أجنداتنظرا ألن الدول المحیطة بھ لھا ، )قلیما أمنیاإ(ا أمنیا أن یكون مركبالمتوسط ال یمكن 

شمال ـ (األمنیمكن أن یتأثر بعوامل قد ال تؤثر نھائیا على )جنوب ـ جنوب(أمنیة مختلفة، فأمن 

المتعدد اإلقلیميوھذا ما یؤكد أكثر التفسیر ، خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة )جنوب

Multi Regional(3).ةیاسة المتوسطللسی

التي الدبلوماسیةحصیلة للخطوات األوروبيورو ـ متوسطیة لالتحاد لمبادرة األتعتبر ا

-ورو نعقاد مؤتمر برشلونة للشراكة األ، وكانت دافعا ال1972اتخذت منذ مؤتمر باریس 

ط، المتوساألبیضتجاه منطقة البحر األوروبیةمتوسطیة والذي شكل نقطة تحول في السیاسة 

وذلك لكونھا ارتبطت بتبلور مفھوم جدید للتنمیة تتحول فیھ العالقة بین دول شمال المتوسط 

–27مؤتمر برشلونة المنعقد بتاریخ أرسى، وقد "شراكة"عالقة  إلىوجنوبھ من عالقة المنح 

بدایة عھد جدید 1999شتوتغارت مؤتمر ، و1997ومن بعد مؤتمر مالطا 28/11/1995

تأسیس إلىاألوروبيالتي دفعت االتحاد األھدافنھ من بین ورو ـ متوسطیة، حیث أللعالقات األ

انتشار الجنوبیة من مخاطراألوروبیةتأمین الحدود ،شراكة مع اثنتي عشرة دولة متوسطیة

فإنھا تتسم ،أما دوافع انخراط الدول المتوسطیة.واإلرھابوالھجرة السریة "السیاسياإلسالم"

على  إسرائیل فبینما تعمل .مشتركة"أمنیة"وجود رؤیة را الختالف المصالح وعدمبالتباین نظ

القبول بھا كشریك سیاسي، اقتصادي وثقافي، فإن إلىودفعھ العربي اإلقلیمياختراق النظام 

.21سلیمان عبد هللا الحربي، مرجع سابق، ص (2)
.101عمار حجار، مرجع سابق، ص (3)
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في  األوروبيإما بھدف تفعیل الدورمسار برشلونة،إلىالدول العربیة المتوسطیة قد انضمت 

دفع إعطاءبھدف أو،تقنیةأومالیة أوبھدف الحصول على مساعدات اقتصادیة أو،عملیة السالم

كما یالحظ بأن الشراكة االورو ـ .أوروبیاقوي لخطاب حوار الحضارات والثقافات المرفوع 

المتوسط منطقة نفوذ یمكن األبیضجعل البحر إلىیھدف أوروبیااستراتیجیامتوسطیة تحمل بعدا 

(1).واألمنيالشامل وخاصة في المجالین السیاسي األوروبياألمنیق من خاللھا تحق

یمكن حصرھا ضمن ثالث أساسیةوقد تضمن المشروع المتوسطي ثالثة توجھات 

:مستویات

والذي یعالج مسائل الھجرة والتطرف ،على مستوى الخطاب السیاسي الوطني.1

.واإلرھاب

ذي یتناول تأثیر القضایا الداخلیة وال،على مستوى التخطیط االستراتیجي الوطني.2

والصراعات االثنیة والعمل على األھلیةكالحروب ،أوروبالدول الجنوب على 

ودولیة تعرقل مسار إقلیمیةتھدیدات  لىإدراسة سبل حصرھا خوفا من أن تتطور 

.المشروع المتوسطي

ول فیما یخص توجھات الدواألوروبيمستوى التنسیق داخل المجلسین الوزاري .3

:صعبة بین ثالث توجھات محوریةاللمعادلة جة لنتیاألوروبيداخل االتحاد 

 أوروباالذي ینصب اھتمامھ حول كیفیة تطویر الشراكة مع دول :األلمانيالمحور

وخلق منطقة مستقرة اقتصادیا وسیاسیا في الجوار الشرقي ،الوسطى والشرقیة

.أللمانیا

مجلة ، "عملیة برشلونةإطارالتي یواجھھا النظام االقلیمي العربي في واألمنیةالسیاسیة التحدیات "مصطفى عبد هللا خشیم، -(1)
.82، ص 2002، جانفي 275، لبنان، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد المستقبل العربي



.بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة:الثانيالفصل 

61

وبتوطید العالقات مع الوالیات ،األطلسين المتمسك بالتعاو:المحور البریطاني

المصالح إالاألمنیة، والذي ال تھمھ في قضایا المتوسط األمریكیةالمتحدة 

.في منطقة جنوب المتوسطاألطلسيشمال لحلفاإلستراتیجیة

نیا، ایطالیا فرنسا، اسبا:األربعةالمتمثل في الدول المتوسطیة :المحور المتوسطي

السعي لحل ھذه إطاروفي (1).في تعامالتھا توجھا متوسطیاعرفوالیونان التي ت

فإن المشروع المتوسطي متوقف على الموقع الذي یحتلھ ،متوسطیااألوروبیةالمعادلة 

.األوروبيالمحور المتوسطي في موازین القوى داخل االتحاد 

األوروبيت سیاسات أقلمة المتوسط وبغض النظر عن االختالفات الحاصلة داخل البیإن

/تبني توجھات تخدم مصالحھا ودون المساس بالمصالح العلیاإلىمن حیث دفع كل قوة داخلھ 

وھو ما جعل منطقة المتوسط عرضة للعدید من " منيبطابع أ"تحاد، غالبا ما تصطبغ المشتركة لال

ل حضاري من وسالم وتبادأھدافا معلنة لجعل المتوسط منطقة أالتي تحمل األوروبیةالمبادرات 

ھو تأمین الحدود الجنوبیة ألوروبا من التھدیدات یجیا فإن الھدف المحوري وثقافي، أما جیواسترات

.اآلتیة من الجنوب

وكل من الجزائر وتونس األوروبیةبین المجموعة 1976لقد كانت االتفاقیات الموقعة سنة 

ودول المغرب العربي وروبياألالعالقات بین االتحاد أنواعوالمغرب، العامل المؤطر لمختلف 

)1992–1974(األوروبيتزامنت مع توقیع اتفاقیة الحوار العربي ـ أنھاالثالث حالیا، ذلك 

والذي عرف فشال ذریعا، حیث أنھ وعندما كانت الدول العربیة ودول المغرب العربي الثالث 

تركز على ضمان استقرار األوروبیةكانت الدول ،خاصة تحاول استثماره في القضیة الفلسطینیة

(1).وتزویدھا بالنفط ومصادر الطاقةأسواقھا

.210محمد مصطفى كمال وفؤاد نھرا، مرجع سابق، ص (1)
(1) Paul Balta, « Les Enjeux de la Conference de Barcelone », l’annuaire de l’Afrique du Nord,
France, Paris, CNRS, 1995, P 881.
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بمرسیلیا، عقد منتدى ثان بطنجة في 1988فیفري 27-25وبعد منتدى متوسطي أول في 

، واعتبر خلیة تفكیر حیث ضم العدید من المفكرین الالمعین ورجال السیاسة 1989ماي 23-27

، وقد نتج عن ھذه الخلیة اجتماع وزراء (*)لقوس الالتینيمن دول المغرب العربي الخمس ودول ا

خلص ببیان مشترك جاء فیھ أن ھذه الدول تعمل على 1990أكتوبرخارجیة الدول التسع في 

5+5ثم أصبح 4+5وسمي ھذا التجمع بمجموعة ،منطقة سلم وتعاونإلىتحویل المتوسط 

كإطار للتعاون والتي كانت غرب المتوسطوعلیھ تم تبني فكرة.1991بعد انضمام مالطا في 

.عند زیارتھ للرباط1983ة من سنة بدایفرنسوا میتیرانبمبادرة من الرئیس الفرنسي السابق  (2)

حركتھا دوافع كثافة العالقات بین ضفتي غرب5+5مجموعة إنشاءأن مبادرة فرنسا في األكید

بین حوضي المتوسط الغربي والشرقي تفادیا الدافع الخفي كان فك الترابطأنإال،المتوسط

.اإلسرائیلي–للصراع العربي 

حسب -مؤتمر برشلونة شكلإنال إعلى منطقة المتوسط األوروبیةورغم تواتر المبادرات 

الذي یحكم تفاعالت العالقات االورو ـ "المرجعي والتعاقدي"اإلطار-العدید من المراقبین

تعاون شامل أسسإلرساءاألوروبيجدیة یقوم بھا االتحاد اولة حیث صنف كأول مح,متوسطیة

سیاسیة وأمنیة واقتصادیة أھدافمن أجلالمتوسط، األبیضمع الدول المطلة على البحر 

واجتماعیة انطالقا من قناعة دول االتحاد بأن أمن أوروبا مرتبط بتحسن ظروف األمن والمعیشة 

(1).في دول حوض المتوسط

ھدافھا ـ یمكن األوروبیة ـ باختالف أمني فإن المبادرات أن اصطباغھا بطابع وانطالقا م

تطبیق مجموعة من مبادئ إطارهالذي یتم في "التعاونياألمنبنظام "تصنیفھا ضمن ما یعرف 

، بحیث یكون "الذاتي"األمنأكثر من "المتبادل"األمنالمتفق علیھا التي تؤكد اإلقلیميالسلوك 

.فرنسا، اسبانیا، ایطالیا والبرتغال:الدراسات االورومغاربیة بدول القوس الالتیني وھيأدبیاتفي  أوروباتوصف دول جنوب (*)
.99من الجزائري، مرجع سابق، ص عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لأل(2)
في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة، لبنان، بیروت، مركز دراسات الوحدة األوروبيعلي الحاج، سیاسات دول االتحاد (1)

.202–201، ص ص 2005، فیفري األولىالعربیة، الطبعة 
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شامال ال یقتصر على القضایا المتعلقة بالبعد العسكري لألمن بل یشمل قضایا التماسك فیھ التعاون 

مع  (2))بمفھومھ الناعماألمنقضایا (االجتماعي والنمو السكاني، والتنمیة المستدامة وقضایا البیئة 

درھا أوروبا وبالتالي فھي تتبنى المفھوم فارقة ھي أن كل ھذه المبادرات مصتسجیل عالمة 

لألمن في ظل غیاب واضح وغیر مفھوم لدول جنوب المتوسط لتبقى منطقة المتوسط ألوروبيا

...حینإلى"أوروبیابناء عملیاتیا "

.المتوسطيلإلقلیماألمریكیةالرؤیة:المبحث الثاني

األوروبیةعلى الرغم من السعي األوروبي لبناء إقلیم متوسطي مرن یتوافق مع السیاسات 

،منطقة بعد الحرب الباردةلعلى ااألمریكيأن الدخول إالفیھ،األوروبيفوذ ویكرس الن

جعل منطقة المتوسط تنتقل الحرب الباردة،أثناءسائداالذي كان "األدوارتبادل "والمراجع لمبدأ 

ى التنافس قائم عل"مدروس"إلى تموقع أمریكي ،في السیاسة األوروبیة"إطار استراتیجي"من 

مقابل صعود الھاجس االقتصادي اإلیدیولوجيومدعما بتراجع العامل لن بین الطرفین،غیر المع

ي المتوسطلإلقلیموذلك من خالل تبلور رؤیة أمریكیة ،الذي ال یعترف بمبدأ تقاسم المصالح

.تجاه المتوسطاألمریكیةاإلستراتیجیةالمدركاتوكذا ضمن مشروع الشرق األوسط الكبیر،

.الكبیراألوسطموقع المتوسط من مشروع الشرق :األولالمطلب 

الكثیر من ،األمریكیةالكبیر الذي طرحتھ الوالیات المتحدة األوسطثار مشروع الشرق أ

التساؤالت لدى الباحثین ومراكز الدراسات السیاسیة، ألنھ یرتبط أساسا بطرح فكرة دمقرطة 

.25سلیمان عبد هللا الحربي، مرجع سابق، ص (2)
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Democratization حیث یقوم .أساساقراطیة الدیمالعربي الذي یعاني من غیابالعالم

إلى مقاطعة على معالم جغرافیة تمتد من الصحراء الغربیة األمریكیةالمشروع حسب الرؤیة 

التي تشكل وإسرائیلین بباكستان باستثناء ما اصطلح على تسمیتھ بدول محور الشر البینیلی

الي نظم دیكتاتوریة، وبالتوسط محیط من التخلف العربي تحكمھ،قراطي في المنطقةالنموذج الدیم

المدعومة من قبل الشركات العابرة للقارات ،قراطیة السوقفالمشروع یقوم على دعائم دیم

(1).األمریكیةاإلدارةوالمنتقاة من طرف 

الكبیر حیز التنفیذ بعد انتھاء نظام القطبیة الثنائیة والحرب األوسطدخل مشروع الشرق 

طراف عربیة وتداعیاتھا الحادة بین أ،واالتحاد السوفیاتياألمریكیةالباردة بین الوالیات المتحدة

تقلیدیة حلیفة للوالیات أوثوریة محسوبة على االتحاد السوفیاتي، وأطراف عربیة أخرى محافظة 

والذي كان یمثل ذروة 2001وطرح المشروع كردة فعل لھجمات الحادي عشر سبتمبر ،المتحدة

.أوسطيالشرق اإلقلیميالمشروع 

في  األمریكیةاإلستراتیجیةتحقیق ھدفین محوریین لضمان المصالح یھدف المشروع  إلى 

:وھمااألوسطمنطقة الشرق 

عقبة مستمرة من شأنھا إلىعلى أن ال یتحول اإلسرائیليالصراع العربي ـ إضعاف:أوال

.اإلسرائیلیةأن تعیق تطویر العالقات العربیة ـ 

ككل لصالح المشروع العربي اإلقلیميیلین كفیلین بتدمیر النظام فرض صراعین بد:ثانیا

:وھمااإلسرائیليـ  األمریكياألوسطيالشرق 

.العربياألمنخطر یتھدد أنھابتصویر إیران على إیرانيصراع عربي ـ -1

.20، ص 2008الجدید، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، األوسطادر رزیق المخادمي، الشرق عبد الق(1)
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صراع سني ـ شیعي یجري فرضھ وتعمیمھ على العدید من الدول العربیة بدءا -2

(1).بالعراق

دمقرطة إلىتھدف أمریكیةإستراتیجیةیعبر عن األوسطغم من أن مشروع الشرق على الر

، كما أنھ یلتقي مع اإلقلیمیةتقع ضمن نطاق جغرافي قد ال یتمتع بالمرجعیة وإسالمیةدول عربیة 

كستان شرقا با إلىبحدوده الممتدة من المغرب األوسطؤیتھ للشرق المتعلق برباري بوزانطرح 

تتخللھ مركبات أمن فرعیة، إال أنھ مع إقلیميكمركب أمن ،جنوبالى الصومالومن سوریا إ

أمریكیةفیما یتعلق بسیاسات األوسطتحدید معالمھ الجغرافیة یظھر المتوسط كملحق بالشرق 

لمنطقة كانت ولوقت لیس ببعید أمریكیةمعینة موجھة للعالم العربي، وھو ما یعبر عن مزاحمة 

وخاصة الفرنسي، ولكن قبل الخوض في طبیعة ھذه المزاحمة یبقى ألوروبياحكرا على النفوذ 

.لمنطقة المغرب العربي ضمن مركب أمن الشرق األوسطباري بوزاننظرة إلىأن نشیر 

ات حدث تداخل بین مركبي أمن الخلیج والمشرق ییرى أنھ خالل فترة التسعینبوزان فـ

Maghrebالفرعي المغاربي األمنأن مركب نظرا لألحداث التي شھدتھا المنطقة، إال 

Subcomplex Security نأى عن ھذا التداخل، وعبر عن عدم ارتباطھ االستراتیجي بالقضایا

األخرى في الشرق األمنیةمستقال مقارنة بالمركبات إقلیمیاوأصبح یمثل مركبا أمنیا ،العربیة

،حرب الخلیج الثانیةأثناءتقریبا ـ محایدة أن دول المغرب العربي كانت ـ إلى باإلضافة .االوسط

ل ، ومع ذلك فإن دوال مثاإلسرائیلیةالمغاربي في إطار عملیة السالم العربیة ـ الدوروكذا ھامشیة 

.إسرائیلعلى  المغرب لعبت دورا ھاما في االنفتاح

طھم وربھامشیا،إن عمل دول المغرب العربي على مجابھة إسرائیل أعطى ھذه الدول دورا

بمركب األمن اإلقلیمي الشرق أوسطي، أما بالنسبة  للروابط الدینیة والثقافیة فإن ھذه الدول أكثر 

Interdependanceارتباطا بالشرق األوسط، لكن اعتماد األمن المتبادل  Security لم یكن أبدا

.81–80,، ص صالمرجع نفسھ(1)
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بھواجسھا قویا مع مركبي أمن الخلیج والمشرق، ألن دول المغرب العربي أصبحت منشغلة أكثر 

(1).األمنیة الداخلیة، وأكثر قلقا بشأن عالقاتھا االقتصادیة مع االتحاد األوروبي

األوسطفإن دول المغرب العربي تشكل الضلع الغربي لمشروع الشرق األساس،على ھذا 

السیاسیة المقترحة أمریكیا على غرار العدید من دول جنوب باإلصالحاتالكبیر، كما أنھا معنیة 

...األردنمصر، سوریا، لبنان، :سط مثلالمتو

ألوروبا ـ فرنسا على وجھ الخصوص ـ بحقھا في األمریكيوعلى الرغم من أن االعتراف 

ینھل من ثالثة ،بسط نفوذھا على منطقة المغرب العربي فیما بین الحربین العالمیة الثانیة والباردة

:عوامل ال یمكن تجاھلھا

الذي األوروبياالستعماري اإلرثإلىوإنما مرده ،أت من فراغأن ھذا النفوذ لم ی:أولھا

.یضرب بجذوره في تاریخ المنطقة

الحرص على إلىالفترة األمریكیة كانت مدفوعة خالل ھذهأن الوالیات المتحدة :ثانیھا

.األدوارما یصطلح على تسمیتھ بتقاسم أو،احترام قسمة العمل االمبریالیة

كانت مجبرة على تماسك جبھة الرأسمالیةاألمریكیةالوالیات المتحدة أنفھو :ثالثھاأما

ما بدأ في التراجع بعد الحرب أن ھذا االعتراف سرعان إال.العالمیة في وجھ الخطر الشیوعي

الباردة، وخلفھ التأسیس لرؤیة أمریكیة جدیدة لمنطقة المغرب العربي قائمة على توسیع مناطق 

فإن المجال اإلستراتیجیةعلى اعتبار أنھ على عكس الرھانات ،المغاربیةالنفوذ لتشمل المنطقة

،األسواقعن المستمیت، ففي ظل اقتصاد معولم یتمیز بالبحث األدواراالقتصادي ال یعرف تقاسم 

(1).فإن المنافسة ال حدود لھا حتى بین الحلفاء االستراتیجیین

(1) Barry Buzan and Ole Wever, Op,Cit, P 213.
(1) Abdenour Benantar et autres, la Mediterranée Occidentale, Algerie, Bejaia, CREAD, 2003, P 88.
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Davidدومینیكدافید األستاذنھ حسب ال أإ Dominique وجود بــ فإن المتوسط ال یتمتع

Objectiveموضوعي Existance كما ھو الحال بالنسبة األمریكیةاإلستراتیجیةحسب الرؤیة ،

ولكن لیس مجاال جغرافیا أسطورةأوفإن المتوسط یمثل حلما ،الكبیر، وكخیاراألوسطللشرق 

القوى الكبرى وعلى رأسھا الوالیات استراتیجیات إلىموضوعیا، ألن معالمھ تتحدد استنادا 

تیجیة بدایةتفیدة من المتغیرات الجیو ـ استراالتي بدأت تتموقع في المنطقة مس،األمریكیةالمتحدة 

بین العدید من فاعال  األمریكیة، حیث تعتبر الوالیات المتحدة من القرن العشرینالتسعیناتمن

(1).میةأھمن الفاعلین في المتوسط إن لم تكن أكثرھم 

في حوض البحر الروسيـ  األمریكيفعلى الرغم من تراجع عوامل الصراع االستراتیجي 

حیویة أھمیةظل یشكل "المسرح المتوسطي"أنإالات، یالمتوسط منذ بدایة التسعیناألبیض

التي تسعى للحفاظ على عالقات مستقرة مع دول المنطقة ،األمریكیةبالنسبة للوالیات المتحدة 

"األطلسيالمجال "واالقتصادیة المترابطة، بین اإلستراتیجیةث تضمن امتداد مصالحھا بحی

الفارسي فآسیا الوسطى، وھي حلقات /الخلیج العربيإلىوصوال األوسطومنطقة الشرق 

.استراتیجیة متتالیة یشكل فیھا المتوسط حلقة وصل ھامة

إحدى،المتوسط بعد الحرب الباردةبیضاألوتعتبر ھذه الرؤیة االستراتیجیة الجدیدة للبحر 

المجال المتوسطي "مفھوم إقرارإلىاألمریكیةالخلفیات الرئیسیة التي دفعت الوالیات المتحدة 

مع دول األطلسيالذي باشره حلف شمال األمنيالحوار إطارالمجسد استراتیجیا في "الموسع

.كما سنرى الحقا في الفصل الثالث(2)المنطقة،

(1), " Mediterranée et Nouveau Moyen Orient.Quelle Construction Stratigiques ?",
http://www.icmed.org/publications/quaderns/9/q9-195.pdf
(2) Stephan Larabee and others, " NATO’s Mediterranean Initiative : policy issues and Dilemmas",
RAND corporation, 1999, P 21.
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للمجال الشرقي لحوض المتوسط، "استراتیجیة"أولویةاألمریكیةالتوجھات حاطتألقد 

والخلیج، وفي األوسطالمجاالت الحیویة الرئیسیة في كل من البلقان، الشرق إلىباعتباره اقرب 

ـ رغم ھامش األمریكیونللوجود الفرنسي الذي یعتبره االمقابل كان غرب المتوسط محور

طبیعیا للحزام اوامتداد،الغربیة في المنطقةلإلستراتجیةیابة لنفین ـ جبھة باالمنافسة بین الطر

(3).الغربي في مواجھة الوجود السوفیاتي بالمنطقة خالل فترة الحرب الباردة

أوروباالمتوسط بین األبیضلحوض البحر االستراتیجيوعلى الرغم من اختالف المنظور

بین الطرفین واألمنیةفي تقسیم المھام االستراتیجیة أھمیتھم ، ورغاألمریكیةوالوالیات المتحدة 

الطرفین حالیا  ـ یحرصان على تغلیب ھامش التقاطع والتكامل ـ ولو بصورة أنإالفي المنطقة، 

الذي األوروبيخاصة بالنسبة للطرف ،غلب مناطق العالم لتفادي الصدام بینھمافي أضمنیة 

(1).یة مشتركة على غرار كتلتھ االقتصادیةكي من غیاب استراتیجیة أمنتیش

Stephanستیفان الرابيیؤكد الخبیر  Larabee أن الخالفات االستراتیجیة لم تعد مبررة

أن المناطق االستراتیجیة في إذوال بالنسبة ألوروبا، األمریكیةال بالنسبة للوالیات المتحدة 

بدأت تتصل ،یا وحتى آسیا الوسطى، جنوب غرب آساألوسط، الشرق إفریقیاأوروبا، شمال 

عدة إلىببعضھا البعض مما یجعل من غیر المجدي تقسیم ھذا المجال االستراتیجي المتكامل 

بحكم التفاعالت السریعة بینھا، وھو ما یجعل كذلك عملیة تقسیم المھام إقلیمیةمناطق 

(2).االستراتیجیة في نفس الحكم

المتوسط في الفكر األبیضة حوض البحر منطق"ال استراتیجیة"على الرغم من 

الكبیر األوسطأن مشروع الشرق إال، األوسطعلى غرار منطقة الشرق األمریكياالستراتیجي 

(3) Khadija Mohsen Finan et autres, Op,cit.
(1) Pierre Marie De Lagorce, " Quand l’Europe Refuse une Defense Européenne ", Le monde
diplomatique, Juillet 1997, PP 10 – 11.
(2) Stephan Larabee, Op.Cit, P 30.
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المشروع القائم على دمقرطة الدول إلىمن وراء ضم دول جنوب المتوسط األھدافبین طبیعة 

وھو ما یؤھل ھذه المنطقة ألن تكون ،ـالمعنیة بھ ـ ھذا فیما یتعلق بالھدف االستراتیجي للمشروع 

.في المنطقة العربیة ككلاألمریكیةتأسیس مصالح مكملة للمصالح االستراتیجیة إلمكانیةمرتكزا 

.تجاه المتوسطاألمریكیةاإلستراتیجیةالمدركات :المطلب الثاني

Strategicاإلستراتیجیةتمثل المدركات  Perceptions یتم على أساسھ المعیار العام الذي

أوللوالیات المتحدة داخل اإلستراتیجیةعلى المصالح تأثیر نشاطات معینة لفاعل خارجيقیاس

األمن، اإلقلیمیةكالمصالح : بشأن قضایااألمریكيخارج اقلیمھا، فھي التي تشكل المنظور 

األساسیةالخلفیة ي تمثلال تتعلق عموما بدولة محددة، فھأنھاإال،الداخلي والعالقات التجاریة

(1).األمریكیةلمصالح تھدید لأوتقدیر ما تمثلھ كل حالة من دعم ،لیھاستنادا إالتي یتم ا

لذلك سیاساتفي أي منطقة من العالم، فإن وضع األمریكیةوعمال على تأمین المصالح 

قة على غرار ما ھو حاصل في منط،الخارجياألمریكي یتحدد بمدركات مسبقة تصقل السلوك 

.المتوسط

،المتوسط أثناء الحرب الباردةاألبیضبحوض البحر األمریكيفعلى الرغم من االھتمام 

على ضرورة ملء الفراغ الذي خلفھ االنسحاب 1975منذ األمریكیةوحرص الوالیات المتحدة 

Theلفراغ ااستراتیجیة ملء إطار، وفي "ایزنھاور"مبدأإلىالبریطاني من المنطقة، استنادا 

Filling Vecuum،المتوسط "لألمریكیین كانت منصبة على اإلستراتیجیةاألولویةأن إال

األوسط، الشرق المجاالت الحیویة الرئیسیة في كل من البلقانإلىباعتباره أقرب "الشرقي

حكرا على التواجد الفرنسي ، وجبھة غربیة تمثل "المتوسط الغربي"كان ،وفي المقابل.والخلیج

http://snimedamine.maktoobblog.com،"مریكیة ـ الجزائریةت األالعالقا"،سنيمین ألمحمد ا(1)
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د في المنطقة وامتدادا طبیعیا للحزام الغربي في مواجھة الزحف والتواجالرأسمالیةتراتیجیة االس

(2).الحرب الباردةفترةالسوفیاتي بالمنطقة خالل 

األبیضفي حوض البحر األمریكيبقي السلوك ،ومع بدایة فترة ما بعد الحرب الباردة

:لثالثة أھداف رئیسیة وھيالمتوسط یتحرك بنفس الخلفیات تقریبا وذلك وفقا 

بما  ،الناجمة عن الحرب الباردة وانھیار االتحاد السوفیاتياإلستراتیجیةاحتواء مخلفات .1

.االستراتیجي في المنطقةاألوروبي في ذلك التصدي لمحاوالت التملص 

مراقبة المجال البحري لحوض المتوسط كمعبر استراتیجي ھام وحیوي بالنسبة .2

وبیین على حد سواء لنقل البضائع والنفط، وضمان امداداتھ من الخلیج لألمریكیین واألور

واعتبار الممر البحري المتوسطي معبرا رئیسیا وحیویا لنقل وتحرك ،(1)إفریقیاوشمال 

حسب منظور حمایة المصالح -توتر ومصادر التھدید الاألمریكیة عبر بؤر القوات 

.-األمریكیة

مجالھا االستراتیجي الدفاعي والھجومي من الخلیج شرقا التي یمتدإسرائیلمن حمایة أ.3

(2).غرب المتوسط غرباإلى

الحلقات الرئیسیة في المنظور إحدىاستراتیجیا ـ األمریكیةیعتبر المتوسط ـ وفقا للمدركات 

قراطیة، لیبیریا إلى الكونغو الدیمالممتد من یوغوسالفیا سابقا شماال األمریكيالجیو سیاسي 

في كل األمریكیةاإلستراتیجیةا جنوبا، فالبحر المتوسط ھو بمثابة محور تالقي وانطالق ورواند

جنوب إفریقیاإلى، الخلیج والمغرب العربي وصوال األوسط، الشرق أوروبامن جنوب 

(2) Khadija Mohsen Finan et autres , OP.Cit.
،"قلیمي العربيمن اإلة وانعكاساتھ على األیمریكیة المتوسطمني في السیاسة األالبعد األ"خیر الدین العایب، (1)

19/fkr-dam.org/politic/18-http://www.awmhtm.-017-19-18
.المرجع نفسھ(2)
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الراھنة في ظل األمریكیةاإلستراتیجیةتحظى باھتمام كبیر في أصبحتالتي ،الصحراء

".اإلرھابالدولیة لمكافحة اإلستراتیجیة"جدیدة فیما یعرف عالمیا بـ الاألمریكیةالتوجھات 

المنتھجة اإلقلیمیةللمتوسط ھي عبارة عن مزیج من التوجھات اإلستراتیجیةالمدركات إن

الوالیات أنبمعنى  .أوسطیةوالشرق اإلفریقیة، الشمال األوروبیةمتوسطیا وفقا للتعریفات 

حضیر لوجھة نظر عقالنیة لتطویر استراتیجیة متوسطیة، وذلك على من سوء التتعاني المتحدة 

شاطئة للحوض مفي العدید من الدول الواألمنيالرغم من حضورھا السیاسي، االقتصادي 

(1).المتوسطي

Ianایان الساراألستاذوفي ھذا السیاق یرى  lesser، نائب رئیس ومدیر دراسات مجلس

والحرب 2001بأن ھجمات الحادي عشر من سبتمبر ،س أنجلسالسالم في السیاسة الدولیة بلو

في  األمریكيوھو ما یبرر طبیعة التواجد ،على العراق، تعتبر أحداثا وقعت على حواف المتوسط

ة طلسیة، والھواجس المحیطة بالسیاسالمنطقة، وأن التغیرات الحاصلة على العالقات العبر أ

تأثیرا في السلوك األكثرھي أیضا من العوامل سرائیلیة، اإل-الفلسطینیةاألزمةالمطبقة اتجاه 

المتوسطیة تاریخیا، -األمریكیةعمق العالقات إلىوعلیھ فإنھ وبالنظر .األمریكي تجاه المتوسط

تبقى قوة متوسطیة معتبرة، تالمس العدید من المجتمعات األمریكیةفإن الوالیات المتحدة 

(2).یة متوسطیة واضحةالمتوسطیة ولكن دون وضع استراتیج

):أبعاد(ثالثة مستویات إلىفي منطقة المتوسط األمریكیةوعلیھ یمكن تقسیم الرھانات 

(1) Ian O.Lesser, " Les Etat – Unis et la Mediterranée ",
http://www.iemed.org/anuari/2004/fraticles/flesser.pdf.

(2) Ibid.
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، حیث ساھم األوروبيباألمنأن الوالیات المتحدة منشغلة بالمتوسط كإقلیم مرتبط :أوال

نحوواشنطنالشرقیة، في تحویل اھتمام أوروبا، وإعادة ھیكلة دول األطلسيتوسیع حلف شمال 

.في حوض المتوسطواألمنمن مشاكل تتعلق بالتنمیة أمریكایعاني شركاء أینشمال المتوسط، 

سیاسي كمدخلأھمیتھاعتبار المتوسط كجسر نحو الخلیج، وذلك انطالقا من :ثانیا

تم ارسال حوالي )1991–1990(األولىفخالل حرب الخلیج .ولوجیستي نحو الخلیج الفارسي

األخیرولعب ھذا ،المتوسطاألبیضمن القوات والمعدات الموجھة نحو الخلیج عبر البحر 90%

.على العراقاألمریكیةدورا مشابھا أثناء الحرب 

شائكة مثل الصحراء الغربیة، مسار إقلیمیةأن تدخل واشنطن في مواضیع متوسطیة ـ :ثالثا

األمنیةموقع ضمن الترتیبات إیجادتعمل على جعلھا ،، والتوتر مع لیبیااألوسطالسالم في الشرق 

.(1)البالغ بالمنطقةاألمریكيفي المتوسط عبر العدید من المبادرات التي تدل على االھتمام 

األمریكیةوعلى الرغم من البعد الجغرافي وضعف الروابط التاریخیة بین الوالیات المتحدة 

یحمل مدلوال مختلفا لألمریكیینبالنسبة " األمنيالخطر "فإن مفھوم ،ودول جنوب المتوسط

.-وصـــوفرنسا على وجھ الخص-ارنة بما یعنیھ ألوروبا ــباینة مقومضامین استراتیجیة مت

وغیر مباشر لضمان استقرار "وسیطا"المتوسطي بالنسبة لواشنطن یعتبر عنصرا حیویا فاألمن

، أما فرنسا اوالخلیج شرقاألوسطوالشرق غرباالمتوسطاستراتیجیتھا الموسعة الممتدة بین البحر 

االستراتیجي العضوي مرتبط مباشرة باستقرار نافذتھا الجنوبیة المطلة على حوض أمنھافإن 

.المتوسط

Jeanجون بیار فیلیوإال أن األستاذ  Pierre Filliuوفرنسا ، یرى بأن الوالیات المتحدة

:رق األوسط على النحو التاليیتقاسمان نفس المصالح في الحوض المتوسطي والش

(1) Idem.
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بأبعاده المختلفة، اإلسرائیليلتسویة الدائمة للنزاع العربي اتؤمنھ أناالستقرار الذي یمكن .1

، وذلك من خالل تأسیس دولة إسرائیلبحكم أن كل من واشنطن وباریس مرتبطتان بأمن 

أما في المغرب (1)جنب مع دولة فلسطینیة مستقلة وقابلة للحیاة،إلىیھودیة تتعایش جنبا 

.إقلیميبناء وفاق إلمكانیةالعربي فإن قضیة الصحراء الغربیة ھي المفتاح الفعلي 

بینھا وبین الضفة الشمالیة تنمیة ضفة جنوب المتوسط خاصة في ظل التباعد الحاصل .2

على جمیع المستویات، األمر الذي یشجع على تزاید موجات الھجرة وارتفاع نسبة 

داخلیة، حیث یتعین على دول الجنوب فتح أزماتإلىي مما قد یؤدي االحتقان الشعب

.المالیین من مناصب الشغل المتصاص موجات الغضب المرشحة لالنفجار

المشكلة لمجتمعاتھا األطیافدمقرطة أنظمة دول جنوب المتوسط والسماح لمختلف .3

(2).بالتعبیر والمساھمة في الحیاة السیاسیة

(1) Jean Pierre Filliu, " Moyen-Orient et Mediterranée : le temps des Décisions ",
http://www.robert-schuman.eu/coop-fr-us/partie/2011.pdf.
(2) Ibid.



.بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة:الثانيالفصل 

74

.في المتوسطاألمریكیةاألمنیةالمھام :لثالمبحث الثا

والشرق استراتیجي الحاصل بین منطقتي البحر األبیض المتوسط-نظرا للتداخل الجیو

بادرتتبلور رؤیة أمریكیة تجاه المتوسط،وبعد سط استنادا إلى مقترب مركب األمن،األو

البحر األبیض المتوسط مقسمة حسب الوالیات المتحدة إلى تبني جملة من المھام األمنیة في منطقة 

وما یھمنا من ھذه المھام ما یرتبط بالنظام العربي اإلقلیمي والتي .أجندتھا األمنیة كقوة عظمى

.یمكن حصرھا ضمن أربعة مھام

شرق "كدولة متوسطیةإسرائیلمن المتعاقبة على ضمان أاألمریكیةاإلداراتحیث عملت 

كمھمتان تختصان الفوضى الخالقة،إستراتیجیةلبنان عبر واحتواء كل من سوریا و،"أوسطیة

فإن السیاسة األمریكیة تتأرجح بین إدارة لعبة أما في المتوسط الغربي،.ط الشرقيبالمتوس

والتركیز ان في إطار قضیة الصحراء الغربیة،التوازن بین الجزائر والمغرب كدولتان محوریت

.جي كتخوم لمنطقة المتوسطعلى منطقة الساحل ذات البعد االستراتی

.كدولة متوسطیةإسرائیلضمان أمن :ولالمطلب األ

في منطقة األمریكیةاإلستراتیجیةأولویاتیعتبر من إسرائیلضمان أمن أنعلى الرغم من 

العالقات االورو ـ إطاركفاعل في "لمتوسطیتھا"إسرائیلممارسة أنإال، األوسطالشرق 

توسطیة بامتیاز م بمشروع الشراكة االورو ـ متوسطیة، یجعل منھا دولةوكذا ارتباطھا،متوسطیة

Eastern"المتوسط الشرقي"تقع استراتیجیا في  Mediterranean تعمل الوالیات المتحدة ،

ولو -الرافض لوجودھاالعربي اإلقلیميعلى ضمان أمنھا وتفوقھا داخل النظام األمریكیة

تفاعالت إطارفي  أمریكیةف یتحول من مصلحة استراتیجیة وھو ما یجعل ھذا الھد،-ظاھریا

المتوسط من خالل األبیضفي منطقة البحر أمریكیةمھمة أمنیة إلى، أوسطیةالعالقات الشرق 

األمنیةـ خاصة من أوروبا ـ بھدف دمجھا في المنظومة إلى المنطقةربطھا بالمشاریع الوافدة 

.المتوسطیة
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كمركب أمن األوسطفي منطقة الشرق إسرائیلنجد بأن ضمان أمن ،بالرجوع تاریخیا

الراحل األمریكيفیھا، حیث صرح الرئیس األمریكیةیعتبر امتدادا لضمان المصالح إقلیمي

مصلحة كبرى في المحافظة على وجود األمریكیةللوالیات المتحدة ":بأنR.Nixonریتشارد نیكسون 

معھا وھو أسمى من أیة اتفاقیة أخالقیالسنا حلیفین عادیین، بل إنھ لدینا التزاما لوإسرائیوأمنھا، فنحن إسرائیل

".أمنیة
(1)

، استراتیجي دائم في المنطقةرصیدإیجادضرورة إلىبإسرائیلاألمریكيویرجع االھتمام 

لى القصور الذي عرفتھ بعضكذا إو، بعد انھیار االتحاد السوفیاتياألمریكیةداعم للمصالح و

.أیام الحرب الباردةاألمریكیةالسیاسات 

إلىالتي اعتمدتھا الوالیات المتحدة مع بدایة الستینات (*)الدعامات الخمسسیاسة أثبتتفقد 

في منطقة األمریكیةنھایة السبعینات لمواجھة المد السوفیاتي والحفاظ على المصالح والمكاسب 

.عتماد على دعامات دائمة تؤمن ذلكاالاألحوالعموما، أنھ ال یمكن بأي حال مناألوسطالشرق 

إحدىوسقوط 1979فیھا عام اإلسالمیةمن سرب الدعامات بعد نجاح الثورة إیرانأفلتتحیث 

لتعتمد .الشاهوأكبر حلیف استراتیجي فیھا ممثال في نظام ،في المنطقةاألمریكیةاألعمدةكبر أ

، مصر، إسرائیل(المتبقیة لھا األربعةاألعمدةعزیز تسلیح ات على تیالوالیات المتحدة في الثمانین

(2).سوفیاتي محتملأوإیرانيلمواجھة أي توسع )السعودیة وتركیا

، ص 2001ولى، ھلیة للنشر والتوزیع، الطبعة األردن، عمان، األمالك عباس، األ:ریتشارد نیكسون، ما وراء السالم، ترجمة(1)
148.

لحفظ النظام السعودیةوایرانساسیتین ھما أاعتمادا على دعامتین لیندل جونسونمریكي دارة الرئیس األإطلقتھا أسیاسة ھي(*)
ى مقاومة الضغوطات الیونانیة لمساعدتھا علتركیالى إثم انتقل الدعم ,وسط عقب االنسحاب البریطانيألفي منطقة الشرق ا

.مریكیة في المنطقةضع الوالیات المتحدة األلتعزیز وسرائیلإومصرلى إضافة باإل
الدار العربیة للعلوم، الطبعة عماد فوزي شعیبي، لبنان، بیروت، :وسط، ترجمةمریكي والشرق األتایلر، السالم األ.برادلي أ(2)
.19، ص 2004ولى، األ
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ضمن أیة سیاسة احترازیة تتبناھا في منطقة الشرق إلسرائیلالمتحدةالوالیاتإدراجإن

ماي 15في  إسرائیلس دولة العالقة الخاصة التي تربط البلدین منذ تأسیإلىراجع ،األوسط

Harryترومانھاري آنذاك األمریكيحیث سارع الرئیس ،1948 Trumanاالعتراف إلى

.األمریكیةرغم معارضة وزارة الخارجیة بن غوریونإعالنبالدولة الولیدة ساعات فقط بعد 

طریق لتدخل العالقات بین البلدین بعد ذلك مرحلة من الدعم والتأیید المتصاعدین عن 

األربعینیات، وذلك طوال فترة إلسرائیلوالمساعدات االقتصادیة والعسكریة األمریكیةاإلمدادات

وعلى الرغم من التحفظ الذي أبدتھ إدارة الرئیس األمریكي .من القرن العشرینوالخمسینیات

إسرائیل من خالل رفض تزوید في الترتیبات األمنیة في المنطقة،حول إشراك إسرائیل ایزنھاور

، 1956على مصر سنة )اإلسرائیلي ـ البریطاني ـ الفرنسي(بالسالح، ومعارضة العدوان الثالثي 

جون إال أن ھذا الموقف الحریص في التعامل األمریكي ما لبث أن تغیر ابتداء من إدارة الرئیس 

Jahnكنیدي Kennedyوالتي سارعت إلى تزوید إسرائیل بمنظومة صاروخیة جدیدة(*)،

.لضمان تفوقھا في المنطقة

من انتصارات غیر إسرائیلمع ما حققتھ األمریكیةوتزامن التغییر الجذري في السیاسة 

للوالیات "الرصید االستراتیجي"مكانة  إسرائیل، حیث احتلت 1967متوقعة في حرب جوان 

المالي والسیاسي وذلك بزیادة الدعم العسكري و،(1)األوسطفي منطقة الشرق األمریكیةالمتحدة 

االعتماد علیھا واالرتباط معھا لألمریكیینللدولة العبریة على اعتبار أنھا تمثل قوة كبرى یمكن 

تأثیر إلىإلسرائیلالمتعاقبة األمریكیةلإلداراتالمطلقبعالقة استراتیجیة، كما یرجع ھذا التأیید 

وكذا بسبب العامل االنتخابي ،األمریكياللوبي الیھودي على عملیات صنع القرار السیاسي 

.مالي للیھود في الوالیات المتحدةوالنفوذ السیاسي وال

.ھوكسرائیل ھي صواریخ دارة كنیدي إلإھم الصواریخ التي زودتھا أ(*)
مریكیة، الجزء االول، القاھرة ـ كواالالمبور ـ جاكرتا، مكتبة الشروق، الطبعة مبراطوریة األإلاھر شاش وآخرون، اط(1)
.293، ص 2001ولى، األ
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ھزات إلىكرصید استراتیجي للوالیات المتحدة إسرائیلوعلى الرغم من تعرض مكانة 

رادعة أداةفي أن تكون إسرائیلعجز أثبتت، والتي 1973أكتوبروارتجاجات خلفتھا حرب 

Ronaldرونالد ریغناسترجعت مكانتھا في عھد الرئیس أنما لبثت ھاأنإالللدول العربیة، 

Reagan مستوى إلىوإسرائیلأمریكا، وتعززت ھذه المكانة بارتفاع درجة العالقة بین

مركزا بصیغة الدولة الحلیفة إسرائیلوذلك من خالل منح .(1)"التحالف االستراتیجي التعاقدي"

، وھو ما یخولھا معاملة تفضیلیة من طرف NATOاألطلسيغیر العضو في منظمة حلف شمال 

.الدفاعیة لألسلحةالحلف فیما یتعلق بالتطویر التعاوني أعضاء

، والذي حل محل 1995في نوفمبر إسرائیلألول اتفاق شراكة مع األوروبيبتوقیع االتحاد 

طقة تجارة حرة بین من إنشاء، حیث نص االتفاق الجدید على 1975التعاون الموقع بینھما عام 

تطبیق قواعد إلى باإلضافة ،الطرفین تتضمن حریة حركة السلع والخدمات ورأس المال

(2).المنافسة

في المنظومة إسرائیلإدماجإلىیظھر البعد االستراتیجي لھذا االتفاق من خالل السعي 

د ھذا الطرح ھو تأیید ما یؤكإلى القبول بھا كشریك، المتوسطیة، ودفع الدول العربیة المتوسطیة 

Unionواشنطن لمشروع االتحاد من أجل المتوسط  For The Mediterranean، ولو أنھ تأیید

عد العالقات العربیة على اعتبار أن المشروع خاطب ب،حذریوصف لدى العدید من المحللین بال

مكن مقابلتھ بالالمباالة بباریس، وھو ما ال ی2008بجرأة في القمة المنعقدة في جویلیة اإلسرائیلیة

واشنطن على تثمینھ باعتباره عملیة عربیة ـ اسرائیلیة حیال المشروع، حیث عملت األمریكیة

إعادة بھدف استراتیجي یرتكز على "اللعبة المتوسطیة"سوریا في إدخالإلىكما سعت ،مشتركة

ادماجھا في إعادةغرضب" ازلاستراتیجیة التن"تبني  إلىودفعھا ،إیرانكسر تحالفھا مع تأھیلھا ل

.294، ص المرجع نفسھ(1)
.74محمد مصطفى كمال وفؤاد نھرا، مرجع سابق، ص (2)



.بناء اإلقلیم المتوسطي بین العملیة األوروبیة والرؤیة األمریكیة:الثانيالفصل 

78

اتنطلق من اعتباره منبر،للمشروعاألمریكیةوبالتالي فإن النظرة ،(1)المنظومة المتوسطیة

وھي مصلحة أمریكیة یمكن تأمینھا بأقل جھد ممكن في حال نجاح ،للتطبیع العربي ـ اإلسرائیلي

(2).المشروع

إال، 2008اإلسرائیلي سنة -لعربيوعلى الرغم من الغیاب األمریكي عن حلبة الصراع ا

49والذي ضم )2007نوفمبر Annapolis)27أنابولیسانعقد مؤتمر 2007أنھ خالل سنة 

والرئیس ایھود اولمرتاإلسرائیلياألولدولة ومؤسسة دولیة، وبحضور شرفي لكل من الوزیر 

(3).محمود عباسالفلسطیني 

قد خارطة الطریق"طالما أن " ال نتائج"ھو من نتائجھذا المؤتمر إلیھوأھم ما توصل 

في المنطقة بشن حرب على قطاع األوضاعتدھور إلىوھو ما أدى ،(4)"خرجت عن الطریق

بتأسیس دولة فلسطینیة جورج بوشالسابق األمریكيغزة، وھو ما یتعارض مع التزام الرئیس 

أن كل من مبادرتي خارطة الطریق إال.(5)أنابولیسوأكد ذلك خالل مؤتمر 2008عند نھایة سنة 

وفقا إسرائیللشن حرب غیر عادلة ضد الفلسطینیین ضمانا ألمن إاللم یؤدیا أنابولیسومؤتمر 

.لمبدأ الحرب مقابل قلیل من السالم

(1) Abdennour Benantar, " What Role does the USA Play in the Mediterranean", Med 2009, P 40.
(2) Ibid, P 41.
(3) Jean Pierre Filliu, Op.Cit,
(4) Abdennour Benantar, " What Role does the USA Play in the Mediterranean", Op.Cit,
(5) Alvaro de Vasconcelos, " Europe’s Mediterranean Strategy an Asymmetric Equation "
http://www.ies.berteley.edu/reasearch/vasconcelos.pdf.
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كخیار الحتواء سوریا ولبنان في المتوسط "الفوضى الخالقة":المطلب الثاني

.الشرقي

ولتحقیق ذلك ،قراطیةاألمریكیة بنشر الدیمالرؤیةحسب وسطاألیرتبط السالم في الشرق 

على تنویع سیاساتھا في المنطقة تزامنا مع متطلبات كل مرحلة، وقد األمریكیةعملت الدوائر 

في سعیھا للسیطرة الكاملة على "الفوضى الخالقة"سیاسة األمریكیةوظفت الوالیات المتحدة 

التي طرحت على المنطقة األمریكیةلسیاسة مع المشاریع المتوسط الشرقي، حیث تتداخل ھذه ا

.الكبیراألوسطوعلى رأسھا مشروع الشرق 

:استراتیجیة الفوضى الخالقة فیقولJ.Doronoجیل دورونوویشرح 

المحلي اإلعالمتتضمن عناصر داخل المجتمع تتطلع نحو التغییر، ویستوجب دعمھا عبر تحریك "

(1)".كنھم التوحد حولھ وزیادة الضغط الدولي تجاه القوى التي یعارضونھاوالعالمي، واختراع رمز یم

القدرة على التأثیر إلى افتقاد أي طرف خارجي مردھا،"الفوضى الخالقة" لىإالحاجة إن

أو بشكل األھداففي بنیة دولة مستھدفة دون وجود عوامل داخلیة مساعدة ومرتبطة بھ من حیث 

مصداقیة بین شعوب المتوسط أزمةوالتي تعاني األمریكیةالمتحدة وبالنسبة للوالیات.عضوي

واتجھت ھذه السیاسة .توفیر مناخ مناسب لتنفیذ مشروعھاإلىفھي بأمس الحاجة ،الشرقي

األمریكیةاقي دول المنطقة تشكل أعمدة لحمایة المصالح بخص نحو سوریا ولبنان ألن بصورة أ

مثل حزب األمریكیةالقوى اللبنانیة المعارضة للسیاسات في حین أن سوریا وبعض ،أو بعضھا

.في المنطقةاألمریكيالحلقات المناوئة للسلوك إحدىهللا، تمثل 

المحافظة الجدیدة والواقعیة، مصر، القاھرة، الدار العربیة للعلوم، :مریكیة بین مدرستینسي، السیاسة الخارجیة األیھادي قب-(1)
.58، ص 2008ون ومكتبة مدبولي، ناشر
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في المجال "باألزماتاإلدارة"مفھوم إلىأقرب "الفوضى الخالقة"ویبدو مفھوم 

حالة "ھو أنھا  القةسائل، ولعل أبسط تعریف للفوضى الخوالواآللیاتاالستراتیجي مع اختالف 

(1)".یتوقع أن تكون مریحة بعد مرحلة فوضى متعمدة اإلحداثإنسانیةسیاسیة أو 

أحد "األوسطواشنطن لسیاسات الشرق "المدیر التنفیذي لمؤسسة روبرت ساتلوفویمثل 

15أقطاب نظریة الفوضى الخالقة، وأول من استخدم ھذا المصطلح في مقالة تحلیلیة لھ بتاریخ 

من القاموس واإلسالميمصطلحي العالم العربي إقصاءساتلوفوقد اقترح .(2)2005مارس 

، وطالب بالتعامل مع العالم العربي من خالل مقاربة خاصة بكل بلد على األمریكيالدبلوماسي 

(3).حدة

وضع أنالمتعاقبة منذاألمریكیةاإلداراتبالنسبة لالحتواء فھو استراتیجیة اعتمدتھا أما

، وأھم أسس ھذه االستراتیجیة كانت مواجھة ما وصفھ 1948عام جورج كینانالعالمیة أسسھا

أیام الحرب الباردة كان یعني فخالل،مختلفة إشكاالبالتھدید الذي أخذ األمریكیةصانعو السیاسة 

، "الدول المارقة"مثل أخرىوأشكاالمواجھة االتحاد السوفیاتي، وبعد الحرب الباردة أخذ مفاھیما 

أعداء المصالح األمریكيوھي مفاھیم تعني جمیعھا في المنظور "األصولياإلسالم"، "اإلرھاب"

.األمریكیة

كأساس لالستراتجیة الكونیة "فكرة البقاء إلىاألمریكیةواستندت استراتیجیة االحتواء 

اقإللحمشروع یھدف إلى،فتدرجت من كونھا مشروعا سیاسیا للدفاع القومي،"األمریكیة

ونجد أن مشاكل كثیرة واجھت .الھزیمة باالرھاب الدولي بعد الحادي عشر من سبتمبر

، والتي ھي حرب كان مخططا لھا وفق 1991حسمتھا حرب الخلیج عام األمریكیةاالستراتیجیة 

".النظریة والفكریةاألسس:الفوضى الخالقة"یاسر حسن تامر، (1)
.http://www.albidapress.net/news.phpraction.view8id.11748

.63ھادي قبیسي، مرجع سابق، ص (2)
.یاسر حسن تامر، مرجع سابق(3)
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.(1)النظام العالمي الجدید بكل تداعیاتھما یسمىتطبیقأجازتوثائق الكونغرس نفسھ وھي التي 

جھة المد الشیوعي  في لم یكن موااألمریكیةاإلستراتیجیةأن ھدف أثبتتات لب الدراسولكن أغ

في مختلف مناطق العالم وعلى رأسھا األمریكیةحد ذاتھ، بقدر ما كان الحفاظ على المصالح س

.األمریكي يمنطقة المتوسط الشرقي التي تحظى باھتمام كبیر ضمن الفكر االستراتیج

على اعتبار أن االحتواء سیاسة أمریكیة ،تي االحتواء والفوضى الخالقةوتلتقي كل من سیاس

تم تطبیقھا في العدید من المناطق وخاصة الشرق األوسط خالل مراحل زمنیة تمتد من نھایة 

،الحرب العالمیة الثانیة إلى یومنا ھذا، أما الفوضى الخالقة فھي سیاسة مستجدة مقارنة باالحتواء

العدید من آلیاتھا من نظریة االحتواء على واستمدتسبتمبر 11حداث ظھرت على أنقاض أ

كما ھو الحال بالنسبة ارسة ضغوط سیاسیة على دول بعینھا،غرار العقوبات االقتصادیة ومم

.لسوریا ولبنان كدولتین متوسطتین

ـ لیكودیة من إسرائیلیةفكرة األصلفكرة خلق قالقل في سوریا ھي في إن:سوریاأوال

ففي الورقة التي صدرت عن مركز الدراسات .جھة، وأمریكیة محافظة جدیدة من جھة أخرى

إلى، وقدمت )من المحافظین الجدد(بیرلریتشارد إسرائیل وشارك فیھا المتقدمة في اإلستراتیجیة

محاصرة المقاومة إمكانیةإلى، تم التطرق إسرائیلعند استالمھ السلطة في 1996عام ناتانیاھو

النظام السوري أو دعم االنقالب علیھ، حیث تتوفر فرصة إضعافعن طریق سوریافي  لبنانیةال

سوریا بلد صغیر متخلف ومفلس، ولذا فإن السیاسة أنمن حیث "فوضى خالقة"إلطالق

سوریا ھو صفقة ساھمت في یا تتطلب مراجعة جدیة، حیث أن منح لبنان لالخارجیة تجاه سور

، أصدقائھاضعیفة وعاجزة عن حمایة األمریكیةبأن الوالیات المتحدة شعوب المنطقة إقناع

قطع األولیكون التحرك أنوانطالقا من كون حزب هللا ینبغي أن یكون على رأس القائمة، یجب 

التي تصلھ عبر مطار دمشق الدولي، ویمكن االستفادة من نقاط الضعف السوریة اإلمدادات

http://www.alkashif.org،"ستراتیجیة الجدیدةاال:بین انھیارین"لھیب عبد الخالق،(1)
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ضع حجم الدولة وظروفھا االقتصادیة الصعبة، وحیث أن التموصغر :السقاط النظام ھناك مثل

سوریا دورا في إعطاءفي  األمریكیةنشأ سوى من الرغبة السوري الدبلوماسي ظاھریا لم ی

إلىفي سوریا یھدف "فوضى خالقة"فإن استحداث األساسالقضیة الفلسطینیة، وعلى ھذه 

توترات االجتماعیة واالثنیة فیھا، وتوفیر المناطق احتوائھا دبلوماسیا واقتصادیا، والرھان على ال

"العلوي السني في الشمال، وتحویل الشمال اللبناني لبیئة مستدامة التوتر"الرخوة المحاذیة للحدود 

(1).والدیمقراطیةاإلنساننغمة حقوق إلىوالعودة 

السوري شرخ في التحالف إحداثإلىعلى سوریا یھدف األمریكياستمراریة الضغط إن

(2).من جھة وتحیید التأثیر السوري على لبنان بشكل حاسماإلیراني

لعقوبات سلسلة من ااألمریكیةولتنفیذ استراتیجیة االحتواء باشرت الوالیات المتحدة 

البرنامج "، "الدور السوري في لبنان":أھمھاذلك للعدید من المبررات االقتصادیة على سوریا، و

اإلقلیم بشن ھجوم جوي داخل 2007سبتمبر 6في  إسرائیلامت ، حیث ق"النووي السري

بھدف تدمیر مفاعل نووي مفترض متواجد بالصحراء -وبتشجیع من الوالیات المتحدة-السوري

التفاقیة 2005نوفمبر 18ن في عززت بتوقیع الطرفاتوالتي "العالقات مع ایران"(3)السوریة،

في  اآلخرفالدفاعیةـ تنص على أن یدعم كل طر"نزجی"أسبوعیةاستراتیجیة ـ كشفت عنھا 

سوریا ضمن أدرجت، حیث "الدعم السوري لالرھاب"(4)عقوبات اقتصادیة،إلىحال تعرضھ 

، وبالرجوع 1979منذ األمریكیةالمعدة من طرف وزارة الخارجیة لإلرھابقائمة الدول الداعمة 

الحكومة السوریة لم تتورط في أي عمل "السنوي فإن األمریكیةتقریر وزارة الخارجیة إلى

"مالمح استراتیجیة أمریكیة جدیدة في المنطقة والعالم"میخائیل عوض، (1)
http://www.watan.com/index.phproption=comcontenent8view=article8id=2851=2008-07-22-16-32-
42&cartid=36=2008-04-03-17-42-29&itemid=57.
(2) Abdennour Benantar, " What Role Does the USA Play in the Mediterranean", Op.Cit,
(3) Jeremy M.Sharp , " Syria : Background and US Relations ", Marsh 11, 2009
http://www.fas.org/sgp/mideast/rl33487.pdf.

، ص 2006جانفي  20إلى14من 294، العدد السفیرجریدة،"البحرینأوبتفجیر لبنان مریكیةایران تتوقى الضربة األ"(4)
15.
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األولحول اغتیال الوزیر  ألمميابالرغم من أن التحقیق 1986بصورة مباشرة منذ إرھابي

، مازال یبحث آلیات التدخل السوري في عملیة 2005في فیفري رفیق الحریرياألسبقاللبناني 

(1).االغتیال

"محاسبة سوریا"على سوریا ھو قانون  ةاألمریكیوأبرز القوانین التي تجیز العقوبات 

Syria Accountability Act األمریكيفي عھد الرئیس 2003دیسمبر 12الصادر في

:أبرزھا، والذي یتضمن قائمة من العقوبات لعل جورج بوشالسابق 

حظر كل الصادرات باتجاه سوریا باستثناء المواد الغذائیة والدوائیة.

في سوریااألمریكیةة واالستثمارات حظر كل العملیات التجاری.

منع أي حركة مالحیة مع سوریا.

تخفیض االتصاالت الدبلوماسیة مع سوریا.

 األمریكیةالوالیات المتحدة إلىفرض قیود على الدبلوماسیین السوریین المتجھین.

وجد في سوریا، وقد"فوضى خالقة"إلطالقبنان فھو یعتبر المدخل بالنسبة لل: لبنانثانیا

السابقة أن لبنان یتمیز بالعدید من وجوه االستفادة كنقطة األمریكیةاإلدارةالمحافظون الجدد في 

اختراقھ بسھولة عبر فتح خطوط وإمكانیة،انطالق نحو التغییر في المنطقة بتناقضاتھ البنیویة

تحرك كما أن لبنان یتمتع بمیزة كبرى لناحیة قدرتھ على تقبل أي .على بعض الطوائف

السیاسي اإلصالح، حیث أنھ بالمقارنة مع مسارات أمریكیامدعوم األوسطدیمقراطي في الشرق 

في السعودیة ومصر، فھي تعتبر مشاریع طویلة المدى مقارنة بتلك التي تتبناھا القوى السیاسیة 

.(1)اللبنانیة

(1) Jeremy M.Sharp, Op.Cit,
.مخائیل عوض، مرجع سابق(1)
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قضیةإطارلعبة التوازن بین الجزائر والمغرب في إدارة:لمطلب الثالثا

.الصحراء الغربیة

فإن ،األمریكیةمنطقة المغرب العربي بالنسبة للوالیات المتحدة وأھمیةبحكم تدویل النزاع 

بالنسبة  األھمیةمما جعل مواقف القوى الكبرى مسألة بالغة ،إقلیمیانزاع الصحراء الغربیة لم یعد 

.لألطراف المعنیة محلیا

تجاه المغرب والجزائر، "سیاسة متزنة"انتھاج ، تحاول الوالیات المتحدةاألساسعلى ھذا 

موقفھا قریب جدا من التصور المغربي للتسویة، وھنا تكمن نقطة االلتقاء الوحیدة بین رغم أن

حیث أن كل من واشنطن وباریس تشجعان (2).والفرنسیة في المغرب العربياألمریكیةالسیاستین 

الحل "ما یعرف بـ أوالسیادة المغربیة طارإالصحراویین على القبول بحكم ذاتي واسع في 

، محمد السادسوتعتبران أن انتصارا صحراویا سیزعزع استقرار المغرب وعاھلھ ،"الثالث

(3).المملكة عھد االنفتاح االقتصادي والسیاسيإدخالبمقدوره "محدثا"الذي تعتبرانھ

بات الشعب الصحراوي من القضیة الصحراویة یعد معاكسا لرغاألمریكيالموقف أنإال

The"تقریر المصیر"في  Autonomy یشكل خرقا "بالحل الثالث"، حیث أن ما یعرف

والثانیة، واللتین تتفقان في األولىبیكرخطتي األممیة ذات الصلة بالنزاع وعلى رأسھا للقرارات 

تطبیق خطة ألمم المتحدة صعوبةثبتت اأبعد أن ،كونھما تمزجان بین الحل السیاسي والقانوني

السیما أن ،التسویة القائمة على تنظیم استفتاء في الصحراء الغربیة ألجل تحدید الوضع النھائي

.83سطي لألمن الجزائري، مرجع سابق، ص عبد النور بن عنتر، البعد المتو(2)
.84، ص المرجع نفسھ(3)
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،قد توقفت في منتصف الطریق1997لسنة  ھیوستنعملیة تحدید ھویة الناخبین بناء على اتفاقیة 

(1).مینورسوطعن لدى لجان تحدید الھویة التابعة لل130.000بعدما تم تسجیل ما یزید عن 

Ropertروبرت فوردالسابق لدى الجزائر األمریكيوحسب السفیر  Fordفإنھ:

(2)"تحت السیادة المغربیة"یناقشا مستقبل الحكم الذاتي أنعلى جبھة البولیساریو والمغرب "

، صرحت وزیرة الخارجیة 2008وخالل زیارتھا لمنطقة المغرب العربي في سبتمبر 

Condolizaكوندالیزا رایسالسابقة األمریكیة Riceبأن من مصلحة الوالیات ،من الرباط

(3).في إطار قضیة الصحراء الغربیةاألطرافیرضي جمیع "ومتبادل"المتحدة تبني حل مقبول 

لعبة التوازن بین الجزائر والمغرب من إدارةیقوم على "المرجو"األمریكيلكن ھذا الحل 

الطرف "إغضاب"الرؤیة المغربیة لتسویة النزاع دون خالل التسویق لمواقف تلتقي مع

في كیفیة التموقع بین قطبین مغاربیین تتنازعھما "األمریكيالذكاء "وھو ما یؤشر عن ،الجزائري

.سبل البحث عن تسید المنطقة

كدعامة للسیاسة "من خالل االعتماد على المغرب "المرناألمریكيالدور "یظھر ھذا 

میین والكتاب یكادالذي یتبناه العدید من األ، وھو الطرح "نطقة المغرب العربيفي م األمریكیة

على اعتبار أن األمریكیةالمغاربة، مستندین في ذلك على عمق العالقات التاریخیة المغربیة ـ 

أزیدقبل األمریكیةكانوا أول من اعترف باستقالل الوالیات المتحدة "األقصىالمغرب "سالطین 

دعما األمریكیةاإلدارةوكذا من خالل التصاریح التي تتوالى على الرباط من طرف ،(1)من قرنین

، لبنان، بیروت، مركز المستقبل العربي مجلة،"خطة بیكر الثانیة والسالم الموعود:نزاع الصحراء الغربیة"حمد بوذراع، أ(1)
.73، ص 2005، ماي315الوحدة العربیة، العدد دراسات

(2) Abdenour Benantar, " What Role Does the USA Play in the Mediterranean», Op.Cit.
(3) Ibid.
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االبن في نوفمبر جورج بوشالسابق األمریكيللعالقات الثنائیة بین البلدین، حیث صرح الرئیس 

ملكة المغربیة، المھمة لتقویة عالقاتھا مع الماإلجراءاتالوالیات المتحدة ستقوم باتخاذ العدید من "بأن 2003

(2)".اإلرھابالمتعلقة بالتنمیة والتعاون االقتصادي والعسكري، وفي إطار مكافحة لإلجراءاتوخاصة بالنسبة 

األدبیاتمع الجزائر وفقا لما یعرف في األمریكیةفیما تتحدد عالقات الوالیات المتحدة 

،"الجزائر دولة محوریة"بارة بالنرجسیة السیاسیة القائمة على التوظیف الخارجي لعاإلعالمیة

أخذت منذ السنوات ،اإلقلیمیةوھي في الواقع عبارة قدیمة ومفھوم یستعمل في الدراسات التكاملیة 

باستخدامھا لوصف بعض الدول في العالم كنقاط األمریكیونبعدا استراتیجیا لما بدأ األخیرة

ئر فقد وصفت بالدولة المحوریة من طرف الجزا ة، وفي حالاألمریكیةلإلستراتیجیةإقلیمیةارتكاز 

Foreignفورین أفریزفي مقال نشر في مجلة بول كینیديوایمیلي ھیل، روبرت شیس

Affairs،(*) وتضمن ھذا المقال الدول المحوریة التي على واشنطن االعتماد علیھا لتطبیق

ووظفوھا األمریكیینسؤولین الشاملة، وتم تبني ھذه العبارة ـ فیما بعد من طرف المإستراتیجیتھا

في خطاباتھم لدى زیاراتھم المغاربیة، وتم تقبلھا من طرف الجزائریین دون تدقیق أو تمحیص في 

(3).معناھا الخفي

عالقاتھا مع الجزائر في إطارتوظیفھا في إلىالمحوریة التي تسعى الوالیات المتحدة إن

لمغرب في نزاع الصحراء الغربیة ـ تقر منطقة المغرب العربي یجعلھا ـ ورغم انحیازھا ل

المساند للمغرب األمریكيالموقف أنالجزائر، وھو ما یدل على إشراكباستحالة تسویتھ دون 

وإن كانت األطراف المعنیةلیس مطلقا، ألن الوالیات المتحدة تقول بأنھا لن تفرض أي حل على 

مجلة،"االختراق التكتیكيإلىمن االھتمام االستراتیجي :والمغرب العربياألمریكیةالوالیات المتحدة "عبد االلھ بلقزیز، (1)
.42، ص 2000، سبتمبر 259، لبنان، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد المستقبل العربي

(2) Smail Kouttroub, "La Politique Maghribine des Etats Unis"
http://saharadumaroc.net/spage-aspprub=2&txt=78&parent1=1.

للضفة الشرقیة للوالیات المتحدة واألكادیمیةلیل وطرح السیاسة بالنسبة للمؤسسة السیاسیة أكبر منابر التعبیر والتحإحدىتعد (*)
.األمریكیة

.61عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، مرجع سابق، ص (3)
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طقة مع حث كل من الجزائر والمغرب ألن ھمھا ھو استقرار المن،تضغط نحو حل نھائي للنزاع

.على الشروع في حوار ثنائي مباشر

وعودا لكل من الجزائر وجبھة البولیساریو بأنھ في حالة بوشإدارةفي ھذا السیاق قدمت 

، لكن تخوفھا من الفیتو األمنالثانیة فإنھا ستعرض المشروع على مجلس بیكرموافقتھا على خطة 

(1).ل الذاتي رغم ضبابیتھالتقید الطرح المغربي لالستتراجع وتؤالفرنسي جعلھا

التفاوض مباشرة مع المغرب حول قضیة الصحراء إلىلدفع الجزائر األمریكيالسعي إن

سي المباشر الجزائر بالحوار السیانھ في حال قبولأ:ولھاأالغربیة یمكن تفسیره بعوامل ثالثة، 

وھو ما ترفضھ الدوائر السیاسیة ،شر في النزاعصراحة بأنھا طرف مبامع المغرب، فإنھا تقر

الحوار الثنائي المباشر یعني سحب القضیة أن الشروع في مثل ھذا:ثانیھا.في الجزائر

حق الشعبوإسقاطبھذا الشأن األممیةالمتحدة، وبالتالي تحیید كل القرارات األممالصحراویة من 

تصفیة االستعمار واختزالھ في خالف ائرة النزاع من دبإخراجفي تقریر مصیره الصحراوي

.األممیةكل الحجج الجزائریة بخصوص التمسك بالشرعیة إسقاطثنائي، وھو ما یترتب علیھ 

تسویة سلمیة للنزاع إیجادیئست من وأنھایبدو األمندوال في مجلس أنھو :وثالثھا

، ألن األممیةلف من المنظمة سحب الم في رغبتھاعالنیة عناإلفصاحالصحراوي، لكنھا ال ترید 

، وتسقط "القذرة"تقوم الجزائر بھذه المھمة أنذلك سیضر بمصداقیة المنظمة، فھي ترغب في 

یضر ذلك بالھیئة أنبقبولھا الحوار المباشر مع المغرب دون ععن النزااألممیةالشرعیة 

(1).األممیة

الجزائر والمغرب في المنطقة بین األمریكي من اللعب على وتر صراع الزعامةالھدف إن

على الوضع القائم في المنطقة كما ھو بما یخدم اإلبقاءھو ،بؤرة الصحراء الغربیةعبر ةیالمغارب

(1) Yahia H. Zoubir, "Le  ِ◌Conflict du Sahara Occidental: Enjeux Regionalux et Internationaux",
http://www.crie-sciencespo.com/archive/2010/fevrier/dossier/art-yz.pdf.

.85–84، مرجع سابق، ص ص "الجزائريلألمنالبعد المتوسطي "عبد النور بن عنتر، (1)
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من خالل تقدیم كال الطرفین لتنازالت لكسب ود ،في المتوسط الغربياألمریكیةالمصالح 

.القضیة الصحراویةإطارواشنطن في 

.كتخوم للمتوسطاإلفریقيى منطقة الساحل التركیز عل:المطلب الرابع

ومحاوالت استقطاب واحتواء القوى الكبرى أطماعمحل اإلفریقيمنطقة الساحل أضحت

، بالنظر ألھمیة المنطقة استراتیجیا باعتبارھا حلقة وصل األمریكیةوعلى رأسھا الوالیات المتحدة 

.المتوسطاألبیضعلى البحر وشمالھا المطلاإلفریقیةومنطقة عبور بین جنوب القارة 

منطقة شبھ جافة تقع بین الصحراء الكبرى في الشمال اإلفریقيجغرافیا، یعتبر الساحل 

انیا، مالي، بوركینافاسو، النیجر، شمال توالسافانا في الجنوب، ویمتد غربا من السینغال عبر موری

"فریقيالساحل اإل"مصطلح الغالب یستعمل وفي . انیجیریا، تشاد، السودان حتى اثیوبیا شرق

اللجنة ما بین الدول لمكافحة الجفاف "للداللة على الدول الثمانیة التي تنزوي تحت تجمع 

CILSS.(2)

فریقي كل من شمال القارة السمراء الذي یضم كل من الجزائر، تتوسط منطقة الساحل اإل

-Subجنوب الصحراء المغرب، تونس، لیبیا ومصر وھي كلھا دول متوسطیة، وما یعرف بدول 

Sahara Africa (1).الفشلأوفیھا بالضعف األمندینامیكیات بوزانالتي یربط

صراعا غیر معلن أفرزتللعدید من التجاذبات التي اإلفریقيلقد خضعت منطقة الساحل 

ورانیوم روات المنطقة الحیویة من بترول وأعلى ث األمریكیةبین فرنسا والوالیات المتحدة 

الفرنسي في المنطقة بفضل السیاسة واألمنيالتواجد العسكري أسبقیةورغم .أخرى ثمینةومعادن 

، فإن باریس بدأت تفقد خالل جورج بومبیدوثم دیغولأرساھاالتي اإلفریقیةالفرنسیة ـ 

، مذكرة لنیل شھادة التحدیات والرھانات:اإلفریقیةحل والصحراء الجزائري في منطقة السااألمنيالبعد ظریف شاكر، (2)
.39، ص 2010–2008الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

(1) Barry Buzan and Ole Weaver, Op.Cit, P 219.
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، كروكرـ الذي وظف نظریة ملئ الفراغ لاألمریكيات مصالحھا على خلفیة التموقع یالتسعین

(2).القوى التقلیدیةكبر في مناطق نفوذ لضمان تواجد أ

الالمتوازیةوازداد اھتمام الوالیات المتحدة بدول الساحل مع توظیف نظریات مثل الحروب 

جوزیف ـ ل القبلیة الجدیدةوذات النطاق المحدود، والحروب ویسلي كالركمن قبل الجنرال 

أقل حجما من الدول أطرافصراعات بین أنھاأساس، لتفسیر الصراعات الجدیدة علىاين

.بأدوات غیر تقلیدیة

تحت 1994الصومال واالنسحاب عام  يف األمریكيوقد برز ذلك جلیا من خالل التدخل 

سفارتي الوالیات المتحدة وبعد تفجیر.بریجنسكيزبینغیوالتي طورھا "نظریة السیادة"غطاء 

، اإلفریقيفي منطقة الساحل مریكياأل، تم ترسیخ التواجد 1998في نیروبي ودار السالم عام 

المسلحة، ونقطة ترابط بین اإلسالمیةتداد للجماعات المنطقة حلقة وصل وامأنأساسعلى 

شبكات تجارة السالح والتھریب والتقاطع الذي ظھر جلیا ـ حسب التقدیرات الغربیة ـ بین ھذه 

(1).الشبكات

التي خلفت حاالت متعددة من "زمویةالحركیات األ"طقة الساحل عددا من تشھد من

بقدر ما اإلرھابیةبعض العملیات أوال تقتصر فقط على اختطاف الرھائن األمنیةاالضطرابات 

ھذه أنإلىوبالنظر .األسلحةبالجریمة المنظمة، المتاجرة بالمخدرات وكذا األخیرةترتبط ھذه 

یفة التنمیة على المستوى وضعالسیاسيھي دول ھشة على مستوى البناء "الساحلیة"الدول 

االقتصادي ومنعدمة التجانس على المستوى االجتماعي، ما یجعل قدرتھا على التعامل مع ھذه 

مارس 21األحد، جریدة الخبر، "األمنیةویرسم استراتیجیات الغرب أطماعستقطب یاإلفریقيالساحل "حفیظ صوالیلي، (2)
.04ص ،3600، العدد2010

.المرجع نفسھ(1)
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والطاقویة، وكذا االقتصادیة األطماعفي ظل تنامي صعبا  خاصة  أمراالمتنامیة األخطار

(2).األمریكیةدة للدول الكبرى  وعلى رأسھا الوالیات المتح ةالحسابات الجیو ـ استراتیجی

التحاقھا بتنظیم القاعدة، ازداد اھتمام الوالیات الجماعة السلفیة للدعوة والقتالإعالنمع 

واالستخباراتي، وتشكیل مبادرة برنامج الدعم األمنيللتعاون آلیاتالمتحدة بالمنطقة مع تفعیل 

المغرب العربي ودول لدولاألركانالذي جمع ھیئات 2004من ابتداء"بان الساحل"العسكري 

منطقة الساحل أنویتضح من خالل ھذه المبادرة .األمریكيللجیش األوروبیةالساحل بمقر القیادة 

"سانتكوم"األمریكیةللقیادة العسكریة المركزیة أضحت ضمن نطاق ما یعرف بالقوس األمني

ھو ما دفع الوالیات یھدد مصالح الغرب في المنطقة، وأنیمكن ،أي توتر عالأنعلى اعتبار 

وإقامة قاعدة للتدخل "فریكومأ"كیل قیادة عسكریة افریقیة دعم ھذه الدول باقتراح تشإلىالمتحدة

"بان ساحل"، فضال على تقدیم الدعم المالي لبرنامج بجیبوتي"دلتا"عمة بقوات الصفوة السریع مد

بكتابة  فیكتور نیلسونالعقید لتقویض نشاط القاعدة المتنامیة، وتعیین مسؤول خاص ممثال في 

األمریكیةالسابق للقیادة القائدنائب وولدالجنرال وإیفادالدولة للدفاع مشرفا على البرنامج، 

(1).المنطقةإلىبأوروبا 

ھذه أھمیةإلىكتخوم للمتوسط، یرجع اإلفریقيبمنطقة الساحل األمریكياالھتمام إن

وجنوب الصحراء، وھي كذلك الحزام الرابط بین المحیط المنطقة كنقطة ربط بین المغرب العربي

موریطانیا، مع إلى، وھي منطقة تعرف االكتشافات النفطیة من السودان األحمروالبحر األطلسي

ى ـــ، حیث تعتمد الوالیات المتحدة علاألمریكيالفكر االستراتیجي أھمیة فيما یعنیھ النفط من 

"في الساحلاألجنبیةفشل الھجوم الفرنسي یؤكد عدم جدوى التدخالت "عزیز طواھر، (2)
http://www.djazairess.com/alahrar/17930.

.رجع سابقحفیظ صوالیلي، م(1)
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في أقل من %25إلىقیا، وتسعى ألن یصل ھذا االعتماد ریمن وارداتھا الطاقویة من اف15%

(2).سنوات وھذا ما یجعل ھذه المنطقة ذات قیمة طاقویة وأمنیة خاصة5

.عزیز طواھر، مرجع سابق(2)
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.في المتوسطاألمریكيللتواجد العسكري اإلستراتیجیةاألبعاد:األولالمبحث 

ΓΩέΎѧΑϟ�ΏέѧΣϟ�ΩόΑ�ϥϣϷ�ϡϭϬϔϣ�ϰϠϋ�έρ�ϱΫϟ�ϊس γϭΗϟ�ϡϫΎˬ�ϝΧΩѧΗϟ�ΕΎѧϳϟ�ϊ ѧϳϭϧΗ�ϲѧϓ

�ϥϭΩ�ˬρѧѧγϭΗϣϟ�ν ϳѧѧΑϷ�έѧѧΣΑϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϛϳέϣϷΎѧѧϐϟ·ء  ϳέϛѧѧγόϟ�ΓΩϸѧѧϟ�ΓέѧѧΑΗόϣϟ�ΔѧѧϳϣϫϷة 

ΎѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ"Αϣϟ�ϥϣΎѧѧο ϟέѧѧηΎ"�ϲѧѧϓ�ϡѧѧΛ�ϥѧѧϣϭ�ˬΔѧѧϳϟϭΩϟ�ΎѧѧϬΗϧΎϛϣ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΔѧѧυϓΎΣϣϟ

.طسالمتو

ˬ�ѧγϹ�ΩΎѧόΑϷ�έΎρϹ�Ϋϫ�ϲϓέΗϳΗΔϳΟ�ΩѧΟϭΗϠϟέϛѧγόϟϱ�ϲѧϓ�ϲѧϛϳέϣϷѧγϭΗϣϟρسندرس

ϏΎϳѧѧλ Αة �ΓΩѧѧϳΩΟ�Δѧѧϳϧϣ�ϡΎѧѧϬϣϟ�ϥρϧѧѧηϭѧѧλϷΎΑ�Δѧѧρϭϧϣ�ΕΣΑѧѧγϟ�ϝϭρѧѧγα ΩΎΗѧѧΧϣϟιϭΗϣѧѧγ�Ύϳρ

ϲϋΎϓΩ�ϡΎυϧϛ�ϊ ѧϣ�ϑ ϳϛΗϠϟ�ΔϟϭΎΣϣ�ϲϓ�ˬΗ�ϲѧΗϟ�ΔѧϳϧϣϷ�ΕέѧϳϐΗϣϟΔѧγΎϳγϟ�Ϋѧϛϭ�ˬΔѧϘρϧϣϟ�ΎϫΩϬѧη

ϠρϷ�ϝΎϣη�ϑاألمنیة ϠΣϟ�ΓΩϳΩΟϟΫѧϟ�ϲѧγΫѧϟ�έѧΑΗόϳ�ϱ�ωέ"όϟѧγΔϳέϛ"�ϑ ϟΎѧΣΗ�ϥϣѧο �ΔΑέΎѧο ϟ

.تراتیجي تقوده الوالیات المتحدةسا

.األمریكيالسادس لألسطولالجدیدة األمنیةالمھام :األولالمطلب 

�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ΩϘΗόΗΔѧϳϛϳέϣϷاألداةأن�ΎѧϬϟ�ϰѧϘΑΗ�ΔϳέϛѧγόϟΔѧϳϣϫϬΗΩѧϳϘϋ�ϲѧϓ�ϯ έѧΑϛ ا

�έΎΑΗϋ�ϰϠϋ�ˬΓΩϳΩΟϟ�Δϳέϛγόϟ�ϥρϧѧηϭϟ�ϥϛϣϳ�ΎϬϟϼΧ�ϥϣ�Ϫϧϥ�ˬΔѧϳϟϭΩϟ�ΎѧϬΗϧΎϛϣ�ϰѧϠϋ�υϓΎѧΣΗ

.وبالتالي على مصالحھا االقتصادیة

όΑϟ�Δϳϣϫ�ϰϠϋ�ϝϳϟΩΗϠϟϭѧγΎϳγϠϟ�ΔѧϳΟέΎΧϟ�ΕΎѧϬΟϭΗϟ�ϲѧϓ�ϱέϛѧγόϟ�ΩΔѧϳϛϳέϣϷ�ΔˬέΩΎѧΑ�Ε

�ϡϟΎѧόϟ�ΕΎѧρϳΣϣϭ�έΎΣΑ�ϰϠϋ�Δϋί ϭϣ�ΔϳέΣΑ�ϝϳρΎγ�ΔγϣΧ�έηϧ�ϰϟ·�ΔϳϛϳέϣϷ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ

�ϩΫѧϫ�ˬΔѧϳέΣΑϟϭ�ΔѧϳϭΟϟ�Γέρϳγϟ�ϕϳϘΣΗϭ�νالعملیاتبغرض التواجد المسبق في مسرح  έΗϔϣϟ

:األساطیل موزعة على النحو التالي

ϝϭρѧѧγϷ�ϲϧΎѧѧΛϟSecond Fleet:�ρϳѧѧΣϣϟ�ΕΎѧѧϳϠϣϋ�ΔѧѧϘρϧϣϭϲѧѧγϠρϷ�έѧѧϘϣϭ

.)أیسلندا(نورفولكقیادتھ في 

ϝϭρѧѧγϷ�Ι ѧѧϟΎΛϟTherd Fleet:�ρϳѧѧΣϣϠϟ�Δѧѧϳί ϛέϣϟ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϪѧѧΗΎϳϠϣϋ�ΔѧѧϘρϧϣϭ

.)واياھ(بیرل ھاربرالھادي ومقر قیادتھ في 
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الخامس األسطولFifth Fleet:�ϪѧΗΩΎϳϗ�έѧϘϣϭ�ϲѧΑέόϟ�ΞϳѧϠΧϟ�ϪѧΗΎϳϠϣϋ�ΔϘρϧϣϭ

.)البحرین(المنامة

ϝϭρѧγϷ�ϊ ΑΎѧγϟSeventh Fleet:ϟ�ΔѧϘρϧϣϟ�ϪѧΗΎϳϠϣϋ�ΔѧϘρϧϣϭغ�ρϳѧΣϣϠϟ�ΔѧϳΑέ

.)الیابان(یوكاشاالھادي ومقر قیادتھ 

ϝϭρѧγϷα ΩΎѧѧγϟSixth Fleet:(*)�έѧѧΣΑϟ�ϪѧΗΎϳϠϣϋ�ΔѧѧϘρϧϣϭν ϳѧѧΑϷ�ρѧѧγϭΗϣϟ

)1(.)ایطالیا(نابوليومقر قیادتھ في 

έΑΗόϳϝϭρѧѧγϷ�α ΩΎѧѧγϟϲѧѧϛϳέϣϷˬ�ϟΎѧѧλ ϣϠϟ�Δѧѧλ ΎΧϟ�Δϳέϛѧѧγόϟ�ωέΩѧѧϟΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ϲѧѧϓ

�έѧΣΑϟ�ν ϭΣν ϳѧΑϷ�Ϫѧγϔϧ�ΩѧΟϭ�Ωѧϗϭ�ˬρѧγϭΗϣϟϡΎѧϣ�ϪѧϳϠϋ�ϡΗѧΣϳ�ΩѧϳΩΟ�ϲѧϟϭΩ�ϊ ѧο ϭϥ�ΞϬΗѧϧϳ

�ΎΟϬϧ�Ύϣϛ�ˬϊ ο ϭϟ�Ϋϫ�ϊ ϣ�ϰηΎϣΗϳ�Ύϳϧϣ�ϱέѧΣΑϟ�ΩѧΟϭΗϟ�ΩѧγΟϳ�ϪѧϧϲѧϛϳέϣϷ�ΔѧϘρϧϣ�ϲѧϓ�ϡΩѧϟ

)2(.في العالم ككلاألمریكیةاإلستراتیجیةكأساس ترتكز علیھ ،األسودالمتوسط والبحر 

�ϥ·�ϡΎѧѧѧϬϣϟϷΔѧѧѧϳϧϣ�ϲѧѧѧΗϟΕΩϧѧѧѧγϰѧѧѧϟ·ϝϭρѧѧѧγϷ�Ύѧѧѧϣϛ�α ΩΎѧѧѧγϟΎϬΗΣѧѧѧο ϭ�ωΎϓΩѧѧѧϟ�Γέί ϭ

ΔϳϛϳέϣϷ�ˬ�ϲѧΗϟ�ϙѧϠΗ�ϥѧϣ�έϳΛϛΑ�έΑϛΕѧϠϛϭϪѧϳϟ·ΓΩέΎѧΑϟ�ΏέѧΣϟ�ΓέѧΗϓ�ϲѧϓˬ�ϪѧϣΎϬϣ�ΕѧϧΎϛ�Ι ѧϳΣ

�ϲϋϭϳѧηϟ�ϊ،األوروبياألمنوالعسكریة السابقة تتمثل في الدفاع عن األمنیة γϭΗϟ�ϥϣ�ϪΗϳΎϣΣϭ

�ϩΎѧϳϣ�έѧΑόΗ�ϲѧΗϟ�ΔϳΗΎϳϓϭѧγϟ�ΕΎѧλالسوفیاتیةبة التحركات العسكریة ومراق ϭϐϟ�ϰѧϠϋ�α ѧγΟΗϟϭ

�έѧѧѧΣΑϟν ϳѧѧѧΑϷ�έѧѧѧΣΑϟϭ�ρѧѧѧγϭΗϣϟΩϭѧѧѧγϷ�ϟΎѧѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧѧϳΎϋέϭ�ˬΔѧѧѧϳϛϳέϣϷΔѧѧѧϳϭϳΣϟˬ�ΎѧѧѧϬϟϭϭ

�ϕέѧѧηϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϥѧѧϣ�ρϔϧѧѧϟ�ϕϓΩѧѧΗ�ΔϳέέϣΗѧѧγρѧѧγϭϷϰѧѧϟ·ϕϭѧѧγϷΔѧѧϳϛϳέϣϷ�έϣΗѧѧγϣ�ϝϛѧѧηΑ

)1(.معقولةوبأسعار

ϳϭ�ϥϭѧϛΗϳ�Ϫѧϧ�ϻ·�ˬϱέϛѧγόϟϭ�ϲѧγΎϳγϟ�ϑأن قوام األسطول السادس غیر ثابتعلى الرغم من (*) ѧϗϭϣϟ�ϑ ϭέѧυ�ΏѧγΣ�ϥϭѧϛ
40�ϭ�ˬΔѧϳϭϭϧϟ�ΕΎѧλعموما من حوالي  ϭϐϟϭ�ΕέΎѧρϟ�ΕϼϣΎΣ�ΎϬϳϓ�ΎϣΑ�Δϧϳϔγ175ΔѧϟϭϣΣϣ�ΓέΎѧρˬ�ΎϫΩΩѧόΗ�ΔϳέѧηΑ�ΓϭѧϘΑϭ

مدمرة 20، حاملة للصواریخ الموجھةطرادات3إلى 2حاملة طائرات، 2إلى 1فرد، ویتكون في العادة من 21000حوالي 
3ΎΑ�Δϳϭϭϧ�ΕΎλوفرقاطة حاملة للصواریخ الموجھة،  ϭϏ�ϥέѧϳρϭ�ˬϥϳϣ́ѧΗϟ�ϥϔѧγ�ϰѧϟ·�ΔϓΎο Ϲالل�ΔѧϘϠρϧϣϟ�ΔѧϳέϭΩϟϭ�ωϼρΗѧγ

�ˬΔѧϳϭΟϟ�ΎѧϬΗΣϧΟϭ�ΕϼϣΎѧΣϟ�ϲѧϓ�ΔΑέΎѧο ϟ�Δϳѧγϳέϟ�ΓϭѧϘϟ�ϝѧΛϣΗΗϭ�ρѧγϭΗϣϟ�ν ϳѧΑϷ�έѧΣΑϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧϳϭΟϟ�ΩϋϭϘϟ�ϥϣ
.لبرلمانیة المقررة بكلیة مشاة البحریةوالغواصات النوویة والقوة ا

topi-itary.fullsubject.com/t105http://moroccanmil"لمحة تاریخیة عن األسطول السادس األمریكي")1(
)2( Sami Makki, "la Strategie Americaine en Mediterranée",

http://www.cairn.info/load_pdf ?ID_Article=come_040_0125
)1( Ibid.
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�ΕΎϗϼόϟ�ΔϛΑη�έϳϐΗ�ϥ�ϻ·ϲρѧγϭΗϣϟ�ν ϭΣϟ�ϝΧΩ�ϰϟ·�ΎϫέΎΛ�ΩΩΗϣΎΑ�ΔϳϟϭΩϟˬ�ΕΣϣѧγ

�ϲѧѧΗϟ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΓΩѧѧΣϭϟ�ΩѧѧόΑ�ΔϳѧѧγΎϳγ�ΓΩѧѧΣϭ�ΔѧѧϣΎϗ·�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΗΑϏέ�ϥѧѧϋ�ϥϼϋϹΎѧѧΑ�ΔѧѧϳΑϭέϭϷ�ϝϭΩѧѧϠϟ

�ΎѧϫΩϭϘΗ�ϲΗϟ�ΔϳργϭΗϣϟ�ϯ،1958تحققت بموجب معاھدة روما  ϭϘϟ�ν όΑ�ΕϻϭΎΣϣ�ΏϧΎΟ�ϰϟ·

ѧѧΣΗϟ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧηϣΎϫ�ΎѧѧϬΎρϋ·�ϰѧѧϟ·�ΕѧѧϋΩ�ϲѧѧΗϟϭ�Ύѧѧγϧέϓ�έѧѧΣΑϟ�ν ϭѧѧΣ�ϝѧѧΧΩ�ϱέϛѧѧγόϟϭ�ϲѧѧϧϣϷ�ϙέ

�ϯ،المتوسط ϭϘϟ�ϩΫϫ�Ε΄Ηέ�ϥ�ΩόΑ�Ύѧϣ�Δѧϳϛϳέϣ�Δѧϳϧϣ�ΔѧϳΎϣΣ�ΩϭѧΟϭ�ϲϋΩΗγϳ�Ύϣ�ϙΎϧϫ�Ωόϳ�ϡϟ�Ϫϧ

راحت تعلن  ةبل إن الدول األوروبی.طیة قادرة على ضمان أمنھا بنفسھادامت ھناك قوى متوس

�ωϭέѧѧηϣ�ϥѧϋ�ΔѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΕέϝѧѧΛϣΗ�έѧѧϳρΧ�Ϫѧѧϧ�Εϭѧѧϗ�ϝϳϛѧѧηΗ�ϰѧѧϟ·�ΓϭϋΩѧѧϟ�ϲѧϓ

�ϥϼϋϹΎѧΑ�ΎѧϳϧΎϣϟϭ�Ύγϧέϓ�ϥϣ�ϝϛ�ΕέΩΎΑ�Ύϣϛ�ˬΎϳϧΎΑγϭ�ΎϳϟΎρϳϭ�Ύγϧέϓ�ϥϣ�ϝϛ�ϲϓ�ϊ ϳέγϟ�ϝΧΩΗϠϟ

ѧѧΑϭέϭϷ�ϥѧѧϣϷ�ϰѧѧϠϋ�ϑ έѧѧηϹ�ΎѧѧϬΗϣϬϣ�ΔѧѧϳΑϭέϭ�ΔѧѧϳϋΎϓΩ�Γϭѧѧϗ�α ϳѧѧγ΄Η�ϥѧѧϋي �ϪѧѧΗέΑΗϋ�Ύѧѧϣ�ϭѧѧϫϭ

)2(.یھدد مصالحھا في المنطقةإجراءاواشنطن 

ϲѧϛϳέϣϷ�Δѧϳ΅έϟϭ�ρѧγϭΗϣϟ�ΔѧϘρϧϣ�ϲѧϓΔѧϳϛϳέϣϷΔѧϳϧΎϛϣϹ بياألوروالتنافس إطاروفي 

�ϝϭΩѧϟ�ϑ έѧρ�ϥϣ�ΔϘρϧϣϟ�ϲϓ�ΎϬΣϟΎλ ϣ�ΩϳΩϬΗѧϳΑϭέϭϷة،�ΕέΩΎѧΑΓέΩϹΔѧϳϛϳέϣϷϰѧϟ·�ϊ ѧο ϭ

�ϝѧѧѧΟΎϋ�ϝѧѧѧϣϋ�ΞϣΎѧѧѧϧέΑϝѧѧѧϛϭϰѧѧѧϟ·ϝϭρѧѧѧγϷ�έѧѧѧΣΑϟ�ν ϭѧѧѧΣ�ϲѧѧѧϓ�ρΑέѧѧѧϣϟ�α ΩΎѧѧѧγϟν ϳѧѧѧΑϷ

ˬρѧѧγϭΗϣϟ)3(�ϲѧѧϓ�ΩѧѧΟϭΗϳϟϡѧѧϫ�ϊ ѧѧϗϭϣϟΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹѧѧΗϟ�ΕΎѧѧϛέΣΗϟ�ϝѧѧϛ�ΔѧѧΑϗέϣΑ�Ϫѧѧϟ�ϣѧѧγΗ�ϲ

�Ϋϫ�ϰϠϋϭ�ˬΔϘρϧϣϟ�ϲϓαاألوروبیة ΎѧγϷ�ΩѧϬϋϰѧϟ·ϝϭρѧγϷ�α ΩΎѧγϟϲѧϛϳέϣϷ�ΏέѧΣϟ�ΩѧόΑ

:بالمھام التالیةالباردة 

�ϕέѧηϟ�ϰѧϟ·�ρѧγϭΗϣϟ�νاضمان عبور الناقالت التجاریة والن.1 ϳѧΑϷ�έѧΣΑϟ�ϥѧϣ�Δϳρϔϧϟ�Εϼϗ

Ϸ�ϲѧϛϳέϣϷ�α:األوسط ϳέѧϠϟ�ϥΎѧϳΑ�ϲѧϓ�˯ΎѧΟ�ϕΑѧγέΗέΎѧϛ�ϲѧϣϳΟJimmy Carter�ΔѧϘρϧϣ�ϥ ѧ́Α

�ϥѧϣϷ�ϕΎѧρϧ�ϥϣѧο �ϝΧΩѧΗ�ˬρѧγϭΗϣϟϭ�ρѧγϭϷ�ϕέѧηϟ�ΔѧϘρϧϣϟ�ΎϳΟϳΗέΗѧγ�˰ѧϭϳΟ�ΔѧόΑΎΗϟ�ΞϳϠΧϟ

ϲѧγϠρϷ�ϑ ϟΎΣΗϟ�ϝϭΩϟ�ϲϣϭϘϟˬΗѧγ�ϲѧϓ�ϕѧΣϟ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟ�ϲѧρόϳ�ϱΫѧϟ�έѧϣϷ�ϭѧϫϭ�ϡΩΧ

�ϰѧϠϋ�υΎϔΣϠϟ�Δϳέϛγόϟ�ΓϭϘϟΔѧϳϛϳέϣϷ�ϟΎѧλ ϣϟϭ�ΞϳѧϠΧϟ�ϥѧϣϙΎѧϧϫ)1(.�Ύѧϣϛѧο ϭ�έϳΗέϛѧγϟ

.خیر الدین العایب، مرجع سابق)2(
)3( Jaquess Huntzinger, "La Mediterranée d'une Rive à l'autre",

http://www.Ladocumentationfrancaise.fr/cataloque/330331600367/330331600367_EX.pdf
ϟ�˯ίبراطوریةاإلمطھ مجذوب وآخرون، )1( Οϟ�ˬΔϳϛϳέϣϷ�ˬϰѧϟϭϷ�ΔѧόΑρϟ�ˬϕϭέѧηϟ�ΔѧΑΗϛϣ�ˬΓέϫΎѧϘϟ�ˬέλ ϣ�ˬΙ ϟΎΛ2001 ،

.83ص 
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"بأنرجینادوارد دیجاألدنىالمساعد لشؤون الشرق  �ϟΎѧλاإلستراتیجیةاألھمیة: ϣϠϟΔѧϳϛϳέϣϷ�ϲѧϓ

من االحتیاجات المعروفة من %65ھذه المنطقة وبكل بساطة تشكل ، ألنتوضیحإلىالخلیج لیست بحاجة 

)2(."النفط

�ΕѧѧϠόΟ�ΩѧѧϘϟϳϟϭΗ�ϲѧѧΗϟ�Δѧѧρέϔϣϟ�ΔϳѧѧγΎγΣϟ�έѧѧΑΗόϳ�ϱΫѧѧϟ�ρϔϧѧѧϟ�ϝѧѧϣΎόϟ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΎѧѧϬ

ΎϫΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΎѧѧϳϭϳΣ�έΩѧѧλ ϣˬΓέѧѧϳΧϷ�ϩΫѧѧϫ�ϥѧѧϣ�ϑ ϭѧѧΧΗΗΔѧѧϳϧΎϛϣ·�ϥѧѧϣ�ΔѧѧΑϳέϘϟ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ν ѧѧόΑ�˯ϭѧѧΟϟ

�ΔѧϘρϧϣϟϰѧѧϟ·�Δѧѧλ έϓ�ΕѧѧϧΎϛ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧϳϧΎΛϟ�ΞϳѧѧϠΧϟ�ΏέѧѧΣ�˯ΎѧϬΗϧ�ΩѧѧόΑ�Δѧѧλ ΎΧ�ˬΓΩΎѧѧϣϟ�ϩΫѧϬΑ�α Ύѧѧγϣϟ

�ρѧϔϧ�έΎѧΑ�ϰѧϠϋ�ΓέѧηΎΑϣϟ�ΎϬΗέρϳγ�ργΑΗϟ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϠϟ�ϕέѧηϟρѧγϭϷˬ�ΔѧΟΣΑ˯ΎѧϘΑ·�έѧρΧ

�ϕέѧѧόϟ�ΓΩϭѧѧϋ�ϝΎѧѧϣΗΣϰѧѧϟ·�ˬΞϳѧѧϠΧϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϪѧѧΗΩϳΩϬΗϭ�ϥѧѧϣ�ΩѧѧϳΩϬΗϟ�ϥϭѧѧϛϳ�ϥϥέѧѧϳ·�ϰόѧѧγΗ�ϲѧѧΗϟ

�ΏϠρ�ϲϓ�ΓΩϫΎΟΎϬϛέѧη·�ϡΎѧυϧϟ�ϲѧϓϲѧϧϣϷ�ϱΫѧϟ�ΩѧϳΩΟϟϪΉѧηϧ�ϲѧΟϳϠΧϟ�ϥϭΎѧόΗϟ�α ѧϠΟϣ�ϝϭΩ

)3(.1992ومصر وسوریا الذي سمي باتفاق دمشق سنة 

αأمنیةمھمة األمریكيالسادس األسطولة ومن ھنا كانت مھم ΎѧγϷΎΑ�ˬΫ·�Ωϧѧγ�ϰѧϘΑϳ�Ϫѧϧ

�Δѧѧϳρϔϧϟ�ΕϼϗΎѧѧϧϠϟ�ΎϳѧѧγϳέΔѧѧϳϛϳέϣϷ�έѧѧΣΑϟ�ϕϳΎѧѧο ϣ�έѧѧΑόΗ�ϲѧѧΗϟν ϳѧѧΑϷ�ΓΎѧѧϧϗ�Δѧѧλ ΎΧ�ˬρѧѧγϭΗϣϟ

�α ϳϭѧѧγϟϭ�ˬϝϳϧΩέΩѧѧϟϭ�έϭϔѧѧγϭΑϟ�ϲϘϳѧѧο ϣϭ�έѧѧΣΑϟΩϭѧѧγϷ�ΩѧѧΟϭΗϳ�Ι ѧѧϳΣϝϭρѧѧγϷ�ϲѧѧγϭέϟ

Ύγϟ�ρϔϧѧϟ�ϝϭλفاألسطول.األوكرانيواألسطول ϭ�ϥϣο ϳ�α Ωϰѧϟ·ϕϭѧγϷΔѧϳϛϳέϣϷ�ϝϛѧηΑ

�ΔѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧϟ�˯ϭѧΟϟإمكانیةاإلستراتیجیةواشنطن ما تزال تضع في حساباتھا أنمستمر، ذلك 

  ي ـف األمنيالتصدیر في حال تدھور الوضع إیقافإلىالمصدرة للنفط 

)1(.النفطي العربيضمن ما یعرف بالحظر 1973أكتوبركما حدث في األوسطمنطقة الشرق 

ΞϳѧϠΧϟ�ϥѧϣ�Δϟ́ѧγϣϭ�ρѧγϭϷ�ϕέѧηϟ�ϩΎΟΗ�ΔϳϛϳέϣϷ�ΔϳΟέΎΧϟ�ΔγΎϳγϟ�ϲѧϓ�αلزھر عبابسة، )2( ϧΎѧγϳϟ�ΓΩΎϬѧη�ϝѧϳϧϟ�ΓέϛΫѧϣ�ˬ
.12، ص 1997–1996العلوم السیاسیة، فرع العالقات الدولیة، جامعة باتنة، دائرة العلوم السیاسیة، 

.خیر الدین العایب، مرجع سابق)3(
، مصر، مطبعة جامعة شؤون عربیة مجلة،"ھل حققت الوالیات المتحدة مصالحھا في الشرق األوسط"السید أمین شلبي، )1(

.27، ص 2002، 109الدول العربیة، العدد 
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.Ύѧѧϳϧέϛϭϭ�Ύϳѧѧγϭέ�ˬΎѧѧγϧέϓ�Δѧѧϳϭϭϧϟ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ΕΎѧѧϛέΣΗ�ΔѧѧΑϗέϣ:�ϪѧѧΟϭϳ�Ι ѧѧϳΣϝϭρѧѧγϷ

�α ΩΎѧѧѧγϟϲѧѧѧϛϳέϣϷ�ΕΎϳΩѧѧѧΣΗϟ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧϳΛϛϟΔѧѧѧϳϧϣϷ�έѧѧѧΣΑϟ�ν ϭѧѧѧΣ�ϝϭΩ�ϥѧѧѧϣ�ΓΩѧѧѧϳΩΟϟν ϳѧѧѧΑϷ

.أمنھیكون لھا دور للمشاركة في بناء أنإلىالمتوسط، وحتى من دول خارج الحوض تسعى 

�ΩϳΣϭΗ�ΩόΑϓ�ϲѧγΎϳγ�έΎѧρ·�ϲѧϓ�ΓΩѧΣϭϣϟ�ΎΑϭέϭ�ϣϼϣ�έϭϬυ�ΔϳΩΑ�ϊ ϣϭ�ΓέηΎΑϣ�ϥϳΗϳϧΎϣϟϷ

�ΓΩѧѧϫΎόϣ�ΏѧѧΟϭϣΑ�ϲϟέΩѧѧϳϔϧϭϛΕΧϳέΗѧѧγΎϣ7�ϱέѧѧϔϳϓ1992�έΑϣϓϭѧѧϧ�ϲѧѧϓ�ΫѧѧϳϔϧΗϟ�ί ѧѧϳΣ�ΕѧѧϠΧΩϭ

1993�ΎѧѧѧϫέϭΩ�ΓΩΎόΗѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϫΩϋΎѧѧѧγϳ�ϲϟϭΩѧѧѧϟ�ϊ ѧѧѧϗϭϟ�ϥ�ΔϳρѧѧѧγϭΗϣϟ�ϝϭΩѧѧѧϟ�ν ѧѧѧόΑ�Εέ�ˬ

γέ�ϰϠϋϭ�ˬϲργϭΗϣϟ�ν ϭΣϟ�ϝΧΩ�Δϳέϛγόϟ�ϲѧϓ�ΓΩѧϳΣϭϟ�Δѧϳϭϭϧϟ�ΔѧϟϭΩϟ�ϰϘΑΗ�ϲΗϟ�Ύγϧέϓ�ΎϬ

�ϝѧΧΩ�Δϳέϛѧγόϟϭ�ΔϳΩΎѧλ Ηϗϻ�ΎѧϬϗϭϘΣϟ�ΎϳϧΎϣϟ�ΓΩΎόΗγ�ϊ ϣ�ϙϟΫ�ϥϣί Ηϭ�ˬργϭΗϣϟ�ν ϳΑϷ�έΣΑϟ

ϭέϭ�ϰѧѧϠϋ�Ύѧѧγϧέϓ�ϑ έѧѧρ�ϥѧѧϣ�έѧѧγϓ�ϱΫѧѧϟϭ�ˬΎѧѧΑϲѧѧϓϭ�ΎѧѧΑϭέϭ�ϝѧѧΧΩ�ΎϬΣϟΎѧѧλ ϣϟ�ϝѧѧϣΗΣϣ�ΩѧѧϳΩϬΗ�Ϫѧѧϧ

�ϻ·ѧϓΩ�Δϳѧγϛϋ�Γέϭλحوض البحر األبیض المتوسط، Αϭ�Ϫϧ�ϩΎѧΟΗ�ΎѧϫΩϭϬΟ�ϑ ѧϳΛϛΗ�ϰѧϟ·�Ύѧγϧέϓ�ϊ

Ηϣϟ�ν ϭѧѧΣϟ�ϝѧѧΧΩ�ΔϛέΗѧѧηϣ�Δϳέϛѧѧγϋ�Γϭѧѧϗ�α ϳѧѧγ΄Ηϟ�ΎѧѧϳϧΎϣϟ�ϥϭѧѧϛΗϟ�ˬϲρѧѧγϭ�ΔѧѧϳΩΣΗϣ�Γϭѧѧϗ�έѧѧΑϛ

)2(.لألسطول األمریكي

�ϥϳϟέѧѧΑϭ�α ϳέΎѧѧΑϟ�ϱέϛѧѧγόϟ�ϙϭϠѧѧγϟ�Ϋѧѧϫ�έѧѧγϓ�ΩѧѧϗϭΎѧѧϳϛϳέϣ�ϰѧѧϠϋ�ˬ�ϟΎѧѧλ ϣ�ϊ ѧѧϣ�ϰϓΎѧѧϧΗϳ�Ϫѧѧϧ

�ΔΣϠѧѧλ ϣϟΎΑ�ΎѧѧϣϭΩ�ΔѧѧρΑΗέϣϟ�ϥρϧѧѧηϭΔѧѧϳΑϭέϭϷ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩΎѧѧϗ�ϲѧѧϫϭ�ˬ�ϥΎϣѧѧοϥѧѧϣϷ�ϲΟϳΗέΗѧѧγϻ

ΎѧѧѧΑϭέϭϷѧѧѧϟ�Ύϳѧѧѧγϭέ�ϝѧѧѧΑϗ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧϬϣ�ϝί ѧѧѧϳ�ϻ�ϱΫ�ρϭϐѧѧѧο ϟ�ϝѧѧѧϛ�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέϟΎѧѧѧΑ�ϲѧѧѧΗϟΔѧѧѧϳϛϳέϣϷ

ѧѧϳΑϭέϭϷϭة �ϥѧѧϋ�ϑ ѧѧηϛϠϟΎѧѧϬΗϣυϧΔϳέϛѧѧγόϟˬإالΎѧѧϬϧ�ΎѧѧϬϧϭί Χϣ�ϝѧѧϛ�ϑ ѧѧηϛ�ν ϓέѧѧΗ�ϝί ѧѧΗ�ϻ

.النووي

�ϝϭΩѧϟ�ΕϭѧϋΩ�Δο έΎόϣ�ϰϠϋ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ΕϠϣϋ�ΎϣϛΔѧϳΑϭέϭϷα ϳѧγ΄Ηϟ�ΔϳρѧγϭΗϣϟ

�ϡΎѧѧυϧϳ�ϲρѧѧγϭΗϣ�ϲѧѧϧϣت�Δѧѧϣυϧϭ�ˬϊ ϳέѧѧγϟ�ϝΧΩѧѧΗϟϭ�ΩέѧѧϠϟ�Εϭѧѧϗ�ϥѧѧϣ�ϝϛѧѧηΔѧѧϳϧϣ�ϰѧѧϠϋ�α ѧѧγΟΗϠϟ

�ΔѧΑϏέϟ�ϰѧϠϋ�έΛ̈́ѧϳ�Ύѧϣ�ϭѧϫϭ�ˬΔѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧϟϭΎΣϣ�ϲѧϓ)1(في المتوسطاألمریكیةالقوات العسكریة 

�ϰѧϠϋϝѧϗϷ˯ίأو، يالسیطرة عسكریا على الحوض المتوسط ѧΟϟϳϳΣΗΑ�Ϫѧϧϣ�ϲϗέѧηϟ�ΩѧϳΔѧϳϧΎϛϣ·

.للمتوسطاإلستراتیجیةاألمریكیةمستقل عن الرؤیة أوروبي منيقیام نظام أ

.خیر الدین العایب، مرجع سابق)2(
.125وسطي لألمن الجزائري، مرجع سابق، ص عبد النور بن عنتر، البعد المت)1(
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ϕѧϠρϧϣϟ�Ϋѧϫ�ϥѧϣˬ�ωΎϓΩѧϟ�Γέί ϭ�ΕϋέΎѧγΔѧϳϛϳέϣϷ�ϲѧѧϓ�Δϳέϛѧγόϟ�ΎϬΣϟΎѧλ ϣ�ϰѧϠϋ�ΎѧϓϭΧ

�ΔѧѧϘρϧϣϟϰѧѧϟ·�ΕέΩѧѧϗ�έϳϭѧѧρΗϝϭρѧѧγϷ�ϝΎѧѧΧΩΈΑ�α ΩΎѧѧγϟΓί ѧѧϬΟϪѧѧϳϠϋ�ΓέϭѧѧρΗϣ�ΩѧѧΟ(*)،�Γί ѧѧϬΟϭ

ϰѧϠϋ�ΔѧΗΑΛϣϟ�ΕέΩέϟ�ϰϠϋ�ε ϳϭηΗϟϭ�ϱέϛγόϟ�Ωλ έϠϟ�ϝϭΩѧϠϟ�ΕέΎѧρϟ�ΕϼϣΎѧΣΔѧϳΑϭέϭϷ

)2(.المتوسطیة فرنسا وایطالیا واسبانیا

�ϡΎѧѧϣϭέέѧѧλ ·�ϡΩѧѧϋ�ϰѧѧϠϋ�ΎϳѧѧγϭέΡΎѧѧλ ϓϹ�ˬϱϭϭѧѧϧϟ�ΎѧѧϬΟϣΎϧέΑ�ϥѧѧϋΕѧѧϳρϋ�ΕΎѧѧϬϳΟϭΗ

ϝϭρѧѧѧγϸϟϲѧѧѧϛϳέϣϷ�ϲѧѧѧϛϰѧѧѧϘΑϳ�ΕΎѧѧѧϛέΣΗ�ΔѧѧѧΑϗέϣ�ϲѧѧѧϓ�έΫѧѧѧΣϝϭρѧѧѧγϷ�ϲѧѧѧγϭέϟϝϭρѧѧѧγϷϭ

ϲϧέϛϭϷ�Ϋѧϫ�ˬέѧϳΧϷѧΣϟ�ϝϭΩ�ϥѧϣϷ�ΩѧϳΩϬΗ�ϝϛѧηϳ�έΎѧΑΗϋ�ϰѧϠϋ�ϲρѧγϭΗϣϟ�ν ϭϥΎѧϳϧέϛϭ

ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϠϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�ϲΟϳΗέΗѧѧγ�ϲѧѧϓέϐΟ�ϊ ѧѧϗϭϣ�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧϘΗˬ�ΎѧѧϣϛΎѧѧϬϧ�Δѧѧϳϭϭϧ�ΔϧΎѧѧγέΗ�ΕѧѧΛέϭ

Ηϻ�ϥϣ�Ύϳϭϭϧϭ�Ύϳέϛγϋѧϛ�ϰόѧγϳ�ϙϟΫѧϟ�ˬΎϘΑΎγ�ϲΗΎϳϓϭγϟ�ΩΎΣ�ϥѧϣ�ϝϝϭρѧγϷ�ϲѧγϭέϟوأسطوال

�έΣΑϟ�νإلىواألوكراني έϋ�ϲϓ�ΎϣϫΩϭΟϭ�ν έϓΩϭѧγϷ�Ωѧόϳ�ϱΫѧϟ�ΎѧϳϓέϐΟϭ�ΎѧϳόϳΑρ�ΩΩѧΗϣ

�ρѧρΧϟ�ϥϣ�ΩϳΩόϟ�αاألسطولیتبنى األساسالمتوسط، وعلى ھذا األبیضلحوض البحر  ΩΎγϟ

�ϑ ΩϬΗγΗ�ϲΗϟΔѧϳϧΎϛϣ·�έѧΣΑϟ�ϥѧϣ�Δϳέϛѧγόϟ�ϪѧΗΎϳϠϣϋ�ϝѧϘϧν ϳѧΑϷ�ρѧγϭΗϣϟϰѧϟ·�έѧΣΑϟΩϭѧγϷ�ˬ

�έΣΑϟΩϭѧγϷϳΎϳέϛѧγϋ�Ωѧϳέϓ�ϲΟϳΗέΗѧγ�ϕѧϣόΑ�ίأنعلما  ѧϳϣΗˬΎΑ�ϱϷ�ϥѧϛϣϳ�Ι ѧϳΣ�ΔѧϳΑέΣ�ΔѧΟέ

�ϪѧѧϠΧΩϣ�ϰѧѧϠϋ�ί ѧѧϛέϣΗΗϥ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϝϭΩϭ�Δϳѧѧγϭέϟ�ϥΩѧѧϣϟ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϱέϛѧѧγόϟ�ϝΎѧѧΟϣϟ�ΏѧѧϗέΗ

)1(.المتوسطیة

�έѧϳϏ�ΕѧϧΎϛ�ϥ·ϭ�ϲρѧγϭΗϣϟ�ν ϭѧΣϟ�ϰѧϠϋ�ϯ έѧΑϛϟ�ϯ ϭѧϘϠϟ�Δϳέϛѧγόϟ�ΔѧγϓΎϧϣϟ�ϥϣ�Ύϗϼρϧ

�ϝϭΩѧϠϟ�ϡΩѧϟ�ϱέϛѧγόϟ�ΩϭѧΟϭϟ�ϥ ѧ́Α�ΔѧϟϭϘϣ�ϙϟΫѧΑ�ΔρϘѧγϣ�ˬΎѧϳόϗϭ�ΔѧϣΎϗ�ΎѧϬϧΈϓ�ˬΔѧϧϠόϣέϭϷΔѧϳΑϭ

�ϕѧϳϘΣΗ�ϝΟ�ϥϣ�ϭϫ�νاألمریكیةالمتوسطیة والوالیات المتحدة  ϭΣϟ�ϲϓ�ϥ�ϙѧϟΫ�ˬΔѧϘρϧϣϟ�ϥѧϣ

ϝϳρΎѧѧγϷ�ϝѧѧϣΣΗ�έѧѧΣΑϟ�ν έѧѧϋ�ΏϭѧѧΟΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳΑέΣϟΔΣϠѧѧγ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϛϓ�ˬΔѧѧϛΎΗϓ�ΔѧѧϳϭϭϧϝϭρѧѧγϷ

αˬ�األمریكي ΩΎѧγϟϝϳρΎѧγϷϭ�ϰѧϠϋ�ϕΑΎѧγΗΗ�Δϳѧγϭέϟϭ�ΔѧϳϟΎρϳϻϭ�ΔϳϧΎΑѧγϻϭ�Δϳѧγϧέϔϟ˯έѧΟ·

.المتوسطيلألمنیشكل ذلك تھدیدا أنبحریة دون مراعاة مناورات 

(*)-�ϥ�ΎѧϣϠϋ�ˬΏϳϭѧλ Ηϟ�ϲѧϓ�ΔѧϗΩϟϭ�ΔϋέѧγϟΎΑ�ί ѧϳϣΗΗ�ΔѧϳΑέΣ�ΕΎѧρΎϗέϔΑ�α ΩΎѧγϟ�ϝϭρѧγϷ�ΔϳϛϳέϣϷ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ΕϣϋΩ
ѧέΣΑϭ�ϭѧΟ�˰ѧέΣΑ�Φϳέϭѧλاألسطول ϟ�Ι ΩѧΣ Ά�ί ϬΟϣ�α ΩΎγϟ�ν ϭѧΣϟ�ϝѧΧΩ�ΓέѧϳΑϛ�ΔѧϗΩΑ�ϑ Ωѧϫ�ΔΑΎѧλ ·�ΎѧϬϧΎϛϣΈΑ�ϲѧΗϟ�ν έ�˰

.طي، متفوقة بذلك على كل دول حوض المتوسط من ھذه الناحیةالمتوس
.خیر الدین العایب، مرجع سابق)2(
.المرجع نفسھ)1(
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3.�ΕΎѧѧѧϋίϧϟ�ΔѧѧѧΑϗέϣΔѧѧѧϳϣϳϠϗϹ�ΎϫΩΩѧѧѧΗϣ�ϊ ѧѧѧϧϣϟ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΎѧѧѧϬΗΎϳϠϣϋ�έѧѧѧλ Σϭϰѧѧѧϟ· دول

ΓέϭΎѧѧΟϣ:�έѧѧΣΑϟ�ν ϭѧѧΣ�ϝѧѧΧΩ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΎѧѧϋί ϧϟ�ΓΩѧѧΣ�ΕΩΩί �ΩѧѧϘϟν ϳѧѧΑϷρѧѧγϭΗϣϟˬ�ϲѧѧΗϟϭ

�ϝѧѧΟ�ϊ ѧѧΟέΗΎϬΑΎΑѧѧγϰѧѧϟ·Α�ΕέΛ́ѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎѧѧϳϣϭϘϟ�ΩΩѧѧόΗ�ΔϠϛѧѧηϣ�ΎѧѧϬΗϓέϋ�ϲѧѧΗϟ�ϝΎѧѧλ ϔϧϻ�ΔѧѧΟϭϣ

�ΎѧϬϳϠϋ�ϡΗѧΣϳ�Ώόѧλأمامالجمھوریات السوفیاتیة، حیث وجدت نفسھا  �ϲΎϧΛΗѧγ�ϊ ѧο ϭΎѧϣ·�˯ΎѧϘΑϟ

ΎϳϓϼѧγϭϏϭϳ�ϲѧϓ�Ι،ضمن اتحاد سیاسي ΩѧΣ�ΎѧϣϠΛϣ�ΔϠϘΗѧγϣ�ΕΎѧϧΎϳϛϛ�ϝΎλ ϔϧϻ�Ύϣ·ϭ)2(.�Ωѧϗϭϯ Ω

λ ϟ�ν ϓέѧϣ�Ε˯ΎΟ�ϲΗϟ�ΔϳϣϠγϟ�ώϳλ ϟ�ϝϛϟ�Ώέ�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ϥΔѧϳΑϭέϭϷϡѧϣϷϭΓΩѧΣΗϣϟˬϰѧϟ·

�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΔѧѧγέΎϣϣΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔϧѧѧγϭΑϟ�Ώέѧѧλ �ϰѧѧϠϋ�ΔϳѧѧγΎϣϭϠΑΩϭ�ΔϳѧѧγΎϳγ�ΕΎρϭϐѧѧο ϟ

�Ώѧόϟ�Ύѧϧϫϭ�ˬϙγέϬϟϭ�ΔϧγϭΑϟ�ϲϣϠγϣ�ϰϠϋ�Δϳέϛγόϟ�ϡϬΗΎϳϠϣϋϝϭρѧγϷ�έϭΩ�αإلیقاف ΩΎѧγϟ

�Δϳέϛѧγϋ�ρѧρΧ�ίإذمنیا كبیرا، أ ѧϳϬΟΗΑ��ϡΎѧϗϭ�ˬϲѧϗέόϟ�ωί ѧϧϟ�ΕέϭѧρΗ�ΏѧΛϛ�ϥѧϋ�Ώѧϗέϳ�ϥΎѧϛ

ΎϳϠϣϋϭ�ϊ ѧο ϭϟ�έϭρΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϊ ϳέγϟ�ϝΧΩΗϠϟ�ΎΑϫ́Η�ΔϳΗϲѧϧϣϷ�ˬϙѧγέϬϟϭ�ΔϧѧγϭΑϟ�ϲѧϓ�ϲϠΧΩѧϟ

السادس دورا كبیرا بمساعدتھ األسطولكما لعب .األخرىالجمھوریات الیوغسالفیة إلىوامتد 

�ϑ ѧϠΣϟ�ΕϭϗϲѧγϠρϷϭ�ΎϣΩѧϧϋ�Ωѧο �Δϳέϛѧγϋ�ΕΎΑέѧο �ϪѧΟϑ Ωѧϫ�ϰϟϭѧΗϳ�ϥΎѧϛ�Ι ѧϳΣ�ˬΔϳΑέѧλ

�ϕϳѧѧѧγϧΗϟ�ΔѧѧѧϳϠϣϋϲѧѧѧϧϣϷϭ�Δϳέϛѧѧѧγόϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϣόϟ�ΓέѧѧѧΗϓ�ΔѧѧѧϠϳρ�ϲΗέΎΑΧΗѧѧѧγϻΔϳѧѧѧγϠρϷ�ϲѧѧѧϓϡϳѧѧѧϠϗ·

)1(.كوسوفو

�ιأیضاالسادس لألسطولوأسندت έѧΑϗϭ�ϥΎѧϧϭϳϟϭ�ΎѧϳϛέΗ�ϥϳΑ�ωί ϧϟ�ΔΑϗέϣΑ�ϕϠόΗΗ�ϡΎϬϣ

�ϰѧϠϋ�ϱέϛѧγόϟ�ρϐѧοإلىحتى ال یصل  ϟϭ�ωΩέѧϟ�ϪϣΩΧΗѧγΎΑ�ϙѧϟΫϭ�ˬΔΣϠѧγϣϟ�ΔϬΟϭϣϟ�ΔΟέΩ

)2(.لوماسیةالحلول الدبمریرطرفي النزاع لت

.األطلسيشمال الجدیدة لحلف األمنیةالسیاسة :المطلب الثاني

�ϡΎѧϬϣ�ϥѧϋ�ϲϋΎѧϓΩ�ϡΎυϧϛϝϭρѧγϷ�αاألطلسيتختلف مھام حلف شمال  ΩΎѧγϟϲѧϛϳέϣϷ�ˬ

ΎѧѧϣϬϧ�ϥѧѧϣ�έѧѧϳΛϛϟ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧϳϘΗϠϳΎϣϬϓΩѧѧϫΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹ�ϯإال έѧѧΑϛϟΎϬѧѧγέ�ϰѧѧϠϋϭ�ϕѧѧϳϘΣΗϥѧѧϣϷ

�ϥѧϣ�ϙѧϟΫ�ѧοاألمریكیةح الوالیات المتحدة واالستقرار والمحافظة على مصال Ηϳϭ�ˬΔѧϘρϧϣϟ�ϲϓ

ρѧγϭϷ�ϥϭ̈́ مجلة،"األطلسي والمعادالت الجدیدة"شفیق المصري، )2( ѧη�ˬΔϳΟϳΗέΗѧγϹ�ΕΎѧγέΩϟ�ί ѧϛέϣ�ˬΕϭέѧϳΑ�ˬϥΎѧϧΑϟ�ˬ
.17، ص 1999، افریل 82العدد 

.العایب، مرجع سابقخیر الدین )1(
.المرجع نفسھ)2(
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�έѧΣΑϟ�ν ϭΣ�ϲϓ�ΔϳϠΧΩϟ�ΕΎϋί ϧϟ�ΔΑϗέϣ�ϝϭΣ�ΎϣϬϧϳΑ�ϡΎϘϟ�ϕϳγϧΗϟ�ϝϼΧν ϳѧΑϷρѧγϭΗϣϟˬ

.المتوسطیةاألوروبیةومراقبة تحركات القوى 

�ΕΎϳΩΣΗϭ�έρΎΧϣ�ϥΔѧϳϧϣ�ϕρΎѧϧϣ�ϥѧϣ�ΔѧϣΩΎϗم األوروبیةعلى الرغم من قلق بعض الدول 

ρѧγϭΗϣϟ�ΏέѧϏ�ΔѧϘρϧϣ�ϥϣ�ΎϳϧΎΑγ�ΎϫΎηΧΗ�ϲΗϟ�ϙϠΗϛϭˬ�ي،في الفضاء المتوسط"إقلیمیةشبھ "

�ˬϥΎѧϘϠΑϟ�ϥϣ�ΎϳϟΎρϳϭ�ϪΑѧη�Δѧί ΟΗϟ�ϩΫѧϫ�ϥΈѧϓ�ˬΎѧϳϛέΗ�ϊ ѧϣ�ΎѧϬΗΎϓϼΧ�ΔѧϘρϧϣ�ϥѧϣ�ϥΎѧϧϭϳϟΔѧϳϣϳϠϗϹ

�ϝΎϣѧη�ϑ ѧϠΣϟ�ΔϠϣΎηϟ�Γέυϧϟ�ϝρΑΗ�ϻ�ργϭΗϣϟ�ν ϭΣϟϲѧγϠρϷϰѧϟ·�ϊ ѧϗϭϟ�ΔѧόϳΑρϲѧϧϣϷ�ϲѧϓ

�ϲѧϓ�ϝѧΛϣΗϣϟ�ϱέϛѧγόϟ�ΏѧϧΎΟϟ�ϰѧϠϋ�ϥϣϸϟ�ΎϬΗϳ΅έ�ϲϓ�Ωϛ̈́أنومع .متوسطال Η�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ

�Ωѧϧϋ�Οέѧϳ�ϱΫѧϟ�Εѧϗϭϟ�ϲѧϔϥϳѧϳΑϭέϭϷف .ϝϣΎѧηϟ�έΎϣΩѧϟ سلحةمتوسطیة ألحیازة دول إمكانیة

�ϰϠϋ�ργϭΗϣϟ�ϯاألطلسي، فإن حلف شمال لألمنالمنظور غیر العسكري  έϳ�ϪϧϡϳѧϠϗϹέѧΛϛϷ

όϟ�ΎΣηέΗ�ϥѧϣ�ϡѧϬϔϳϭ�ˬϑ ѧϠΣϟ�ϟΎѧλ ϣϟ�ΓέѧηΎΑϣϟ�έѧϳϏϭ�ΓέηΎΑϣϟ�έρΎΧϣϟ�ϕϠΧϭ�ΕΎϳΩΣΗϟ�ν έ

�ΫѧѧϫϥϟρѧѧγϭΗϣϟ�ϥΎѧѧϳϛي ѧѧϓ�ϭΩѧѧΑϳΏέѧѧϐϟ�Γέѧѧυϧ�ϲˬ�ϊ ѧѧϗϭϟ�Δϳϟϭϣѧѧη�ΔѧѧϟΎΣ�Δѧѧί ΟΗϟ�ν ϓέѧѧϳ�ϲѧѧϧϣ

)1(.األولویاتولكنھا تقبل تجزئة 

ϬΗϟ�ϰѧϠϋ�ϙϟΫѧΑ�Γί ѧϛΗέϣ�ρѧγϭΗϣϟ�ΎѧϬϠΛϣϳ�ϲѧΗϟ�ΓΩѧϳΩΟϟ�ΔϳϧϣϷ�ΕΎϛέΩϣϟ�Εο ϓ�ΩϘϟ�ΕΩѧϳΩ

�ϝѧѧϣΣΗ�ϲѧѧΗϟϭ�ΎѧѧΑϭέϭ�ΏϭѧѧϧΟ�ϝϭΩ�ϩΎѧѧΟΗ�ϲѧѧϓ�ρѧѧγϭΗϣϠϟ�ϲΑϭѧѧϧΟϟ�α ϭѧѧϘϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϣΩΎϘϟ�α ΟϭѧѧϬϟϭ

�ϥѧϣ�ΩΩѧϋ�Γί ΎѧϳΣ�ϝΎѧϣΗΣ�ΕΩѧϳΩϬΗϟϭ�α ΟϭѧϬϟ�ϩΫѧϫ�ΔѧϣΩϘϣ�ϲѧϓϭ�ˬΓέѧηΎΑϣ�Δϳέϛѧγϋ�έѧϳϏ�ΔόϳΑρ

دول المتوسط للتقنیة المتطورة عسكریا، وأسلحة الدمار الشامل والقابلیة الصاروخیة المتوسطة 

�έѧϳϛϔΗϟ�ϡѧΛ�ϥѧϣϭ�ϥѧϣϷ�ϰѧϟ·�ϪѧΗέυϧ�ϲγϠρϷ�ϝΎϣη�ϑ)2(ة المدىوالبعید ϠΣ�ϡϳϘϳ�ϥ�ϰϟ·�Εο ϓ�ˬ

ΔѧѧϬΟ�ϥѧѧϣ�ΔϳρѧѧγϭΗϣϟ�ΔѧѧϳϧϣϷ�ΔѧѧϳΑϟ�ΕΎѧѧϳρόϣ�ϊ ѧѧϣ�ϡ˯ϭѧѧΗΗ�ΓΩѧѧϳΩΟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧγ·�ΩΩѧѧϋ·�ϲѧѧϓˬ�ΔѧѧϳΑϟϭ

ΔѧѧѧѧѧϳΑϭέϭϷ�ΔѧѧѧѧѧϳϧϣϷϭѧѧѧѧѧΣΗ�ϝΎѧѧѧѧѧΧΩ·�ϲϟΎѧѧѧѧѧΗϟΎΑϭ�ˬϯ έѧѧѧѧѧΧ�ΔѧѧѧѧѧϬΟ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ΕΎѧѧѧѧѧο έΗϓϻ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�Εέϳ

.واالستراتیجیات

.259، ص 2003كاظم ھاشم نعمة، حلف األطلسي، لیبیا، طرابلس، أكادیمیة الدراسات العلیا، الطبعة األولى، )1(
)2( Emr ye Bagdagul Ormanci, "Mediterranean Security Concerns and NATO's Mediterranen

Dialogue". http://www.nato.int/acad/fellow/98-00/ormanci.pdf
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�Ωϳόѧλ �ϰѧϠόϓϥѧѧϣϷ�ϝΎϣѧη�ϑ ѧѧϠΣ�ΩѧϘΗόϳ�ˬϲρѧγϭΗϣϟϲѧѧγϠρϷ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟ�Δѧѧλ ΎΧ�˰

ذات ΔΣϠѧγϷإیرانأوحیازة دول عربیة نأداخل الحلف ـ األساسیةالتي تعتبر القوة األمریكیة

�ϯأودمار شامل، أسلحةأوتقنیة متقدمة  Ωѧϣϟ�ΕΫ�ΦϳέϭѧλρѧγϭΗϣϟ�έΩѧλ ϣ�ϥϭϛΗѧγ�ˬΩѧϳόΑϟϭ

ΟέѧΗ�ΩѧϗΫѧϫ�ϝϭΩѧϟ�ϩ،ففي حالة حدوث توتر عالي المستوىسكریا، ع األطلسیةتھدید للمصالح 

Δϳέϛѧѧγόϟ�ΓϭѧѧϘϟ�ν έѧѧϋ�έΎѧѧϳΧ�ΔѧѧϟΎΣ�Ωόѧѧλ ΗϓΔѧѧϣί Ϸ�ϭѧѧϫϭ�ˬέѧѧϣϷ�ϝΎϣѧѧη�ϑ ѧѧϠΣ�ΩѧѧΟϳ�ϻ�Ωѧѧϗ�ϱΫѧѧϟ

�ϕѧϔΧϳϑأنلیس من المستبعد إذالرد الكافي علیھ، األطلسي έѧρϷϥϭϳѧγϠρϷ�ϡϬΗϬΟϭѧϣ�ϲѧϓ

�έѧѧϳϏ�ΔϳρѧѧγϭΗϣϟ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ϊ ѧѧϣѧѧϳΑϭέϭϷة Ωѧѧϧϋ�ˬ�ΕΎѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧϓ�ΎϬѧѧγϔϧ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΩѧѧΟΗ�Ωѧѧϗ�Ύϫ

)3(.األطلسیةاألطرافمدعومة بعدد قلیل من أوسیاسیة وربما عسكریة تقودھا منفردة 

ΓΩΎѧѧϋ·�ϑإن ѧѧϠΣϠϟ�Δϳέϛѧѧγόϟ�ϰѧѧϧΑϟ�ΔѧѧϠϛϳϫϲѧѧγϠρϷ�ΩΎѧѧΣΗ�ϥϳѧѧΑϭ�ϪѧѧϧϳΑ�ϕϳѧѧγϧΗϟ�ϩΎѧѧΟΗΎΑ�έϳѧѧγΗ

�ΝέΎѧΧΔѧϘρϧϣϟ"�Ύѧϣϛ�ˬΩΎѧΣΗϻ�˯ϭѧϟ�ΕѧΣΗ"بالتدخل األطلسیةالغربیة، مما یسمح للقوات أوروبا

)1(.الجدیدةاألطلسیةیتضح من فحوى البنى العسكریة 

Ϫѧγϔϧ�Ρέѧρϳ�ϱΫѧϟ�ϝ̈́γϟ:�ϝΧΩѧΗϟΎΑ�Ωϭѧλأنإال Ϙϣϟ�Ύѧϣ"ΔѧϘρϧϣϟ�ΝέΎѧΧ"�ί ѧϳϛέΗϟ�Ύѧϣϟϭ�ˬ

خارج المنطقة؟ أطلسيتبني أي تدخل عسكري إمكانیةالغربیة في أوروباعلى اتحاد 

Out"منطقةخارج ال"یقصد بإشكالیة  of Area عدم استخدام قوات الحلف خارج حدود ،

�ϝϭΩѧϟ�ΏέѧΗ�ϥѧϋ�ωΎϓΩϟ˯Ύѧοإلىأساساصالحیاتھ القانونیة الجغرافیة، والتي تنسحب  ϋϷ�ϲѧϓ

ϟ�ΓΩΎѧѧϣϟ�ϪΣѧѧο ϭΗ�Ύѧѧϣϛ�ϑ ѧѧϠΣϟ�Ι ѧѧϳΣ�ˬϲѧѧγϳγ΄Ηϟ�ϕΎѧѧΛϳϣϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧγϣΎΧ�ϑ ѧѧϠΣϟ�α ϳѧѧγ΄Η�Ϋѧѧϧϣϭ�Ϫѧѧϧ

ϲѧѧγϠρϷϳѧѧΑ�ί ϳϳϣΗϟΎѧѧΑ�ϲΟϳΗέΗѧѧγϻ�ϩέϭѧѧλ Η�ϡѧѧγΗ�ΕΎѧѧϳϠϣϋ�ϥ"ΔѧѧϘρϧϣϟ" "In Area"�ΕΎѧѧϳϠϣϋϭ

�ΝέΎѧѧΧ�Ϫѧѧϧϛϟ�ΓΩέΎѧѧΑϟ�ΏέѧѧΣϟ�ϝϭѧѧρ�ί ѧѧϳϳϣΗϟ�Ϋѧѧϫ�έϣΗѧѧγ�Ωѧѧϗϭ�ˬΔѧѧϘρϧϣϟ�έϛѧѧγόϣϟ�έΎѧѧϳϬϧ�ΩѧѧόΑ

�ϑأصبحاالشتراكي ѧϠΣϟ�ϰѧϠϋ�ΏѧΟϭΗϳ�Ϋϟ�ˬΎϣϬΑϣϭ�Ύο ϣΎϏΓΩΎѧϋ·�Ύѧλ ϭλ Χ�ϩΩѧϳΩΣΗ�ϲѧϓ�έѧυϧϟ

.264ھاشم كاظم نعمة، مرجع سابق، ص )3(
)1(�ˬέѧѧΗϧϋ�ϥѧѧΑ�έϭѧѧϧϟ�ΩѧѧΑϋ"ϲѧѧΑέόϟ�ϥѧѧϣϷ�ϰѧѧϠϋ�ΎϬΗΎѧѧγΎϛόϧϭ�ρѧѧγϭΗϣϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩѧѧϳΩΟϟ�ΔϳѧѧγϠρϷ"،ΔѧѧϠΟϣρѧѧγϭϷ�ϥϭ̈́ ѧѧη�ˬϥΎѧѧϧΑϟ�ˬ

.97، ص 1995، دیسمبر 47بیروت، مركز الدراسات اإلستراتیجیة، العدد 
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�ϥϭΔѧѧϳΑϠϏΕΎѧѧϣί Ϸ�ϲѧѧϓ�ϥϭϛΗѧѧγ�˰�ϲѧѧΑέϐϟ�έϭѧѧλ Ηϟ�ΏѧѧγΣ�˰ϡϳϟΎѧѧϗѧѧϳϓέϐΟ�ΝέΎѧѧΧ�ΩѧѧΟϭΗ�Δ

)2(.المنطقة

�Δϳέϛѧγόϟ�ΕΎϳϠϣόϟإشكالیةكما ساھمت حرب الخلیج الثانیة في بعث مناقشات حادة حول 

�ΏέѧΣϟ�ϩΫѧϫ�ΕΎѧϛέΣΗ�ΏΎѧη�ϱΫѧϟ�ϲϧϭϧΎѧϘϟ�έϭѧλأظھرتحیث ،"المنطقةخارج "األطلسیة Ϙϟ

�ϝΎϣѧѧη�ϑ ѧѧϠΣϲѧѧγϠρϷ�ϝϭѧѧΣ�ΏέѧѧΣϟ�ϩΫѧѧϫ�ϩΎѧѧΟΗΔѧѧϳϧΎϛϣ·Ύϳέϛѧѧγϋ�ϪѧѧϠΧΩΗˬ�έΎѧѧΑΗϋ�ϰѧѧϠϋϥ�ϙѧѧϟΫ

ϪѧϗΎΛϳϣ�ν ϗΎϧϳ.Ϲ�Ϋѧϫ�ϝѧΣϟϭ�ˬϝΎϛѧη�ΡέѧΗϘΗρΎѧγϭΔѧϳΑϭέϭ  ـΔϳѧγϠρأن�ΩΎѧΣΗ�ϥϭѧϛϳΎѧΑϭέϭ

�ϑ"القانوني-الوسیط العسكري"،األوروبيالذي یشكل النواة الصلبة للدفاع ،(*)الغربیة ѧϠΣ�ϥϳΑ

ϲѧѧγϠρϷ�ΕΎѧѧϳϠϣϋϭ"ΔѧѧϘρϧϣϟ�ΝέΎѧѧΧ"،�ϰѧѧϠϋ�ϡΎѧѧϋ�ϕΎѧѧϔΗ�Ωϭѧѧγϳ�Ι ѧѧϳΣϥ�ΩΎѧѧΣΗΎѧѧΑϭέϭ�ΔѧѧϳΑέϐϟ

Institutionalكل الرابط المؤسساتي سوف یش Link أوروبابین�ϑ ѧϠΣϟϭ�ΓΩΣϭϣϟϲѧγϠρϷ�ˬ

)1(.األطلسيوفي حلف شمال األوروبيفي االتحاد أعضاءھم ه أعضاءأنخصوصا 

�Δѧѧϧϭέϣϟ�ϥѧѧϣ�ωϭѧѧϧ�˯Ύϔѧѧο ·�ϲѧѧϓ�ΔϳρѧѧγϭΗϣϟ�ΔѧѧϳϧϣϷ�ΔѧѧϳΑϟ�ΕϣϫΎѧѧγ�ΩѧѧϘϟFlexibility�ϰѧѧϠϋ

ϭόϟ�ΩΎόΑϸϟ�ϲΑϭέϭϷ�ϡϭѧϬϔϣϟ�ΩѧϳΩΟΗ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ϙϟΫϭ�ˬϥϣϸϟ�ΔϳΩϳϠϘΗϟ�Δϳέϛγاإلدراك األطلسي

�ϪѧϳϠϋ�ι ѧϧ�Ύѧϣϛ�ΔѧϳΑϭέϭϷ�ΔѧϳϧϣϷ�ΔϳΑϟ�ϲϓ�ϥϣϸϟ�ϲγΎϳγϟ"ϲΟϳΗέΗѧγϻ�ϡϭѧϬϔϣϟ"�ϥϼѧϋ·�ϲѧϓ

�Ύѧѧϣϭέ1991�ωΩέѧѧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧγ·�ϰѧѧϠϋ�ΩΩѧѧηϳϭ�Δϳέϛѧѧγόϟ�ϕΎѧѧϓϵ�ϰѧѧϋέϳ�ϩέϫϭѧѧΟ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧϛ�ϱΫѧѧϟ�ˬ

Nuclearالنووي  DetteranceΗέΗѧγϻ�ϥί ϭѧΗϟϭ�ˬ�ϲΟϳStrategic Balance�ˬΎѧΑϭέϭ�ϲѧϓ

.وقابلیة االستجابة المرنة للمخاطر والتھدیدات

�ϝΎϣѧѧη�ϑوإذا ѧѧϠΣ�ϥΎѧѧϛϲѧѧγϠρϷ�ωΎρΗѧѧγ�Ωѧѧϗϥ�ϪѧѧΗέυϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΑέΎϘΗϣ�ϑ ѧѧϗϭϣ�ν έѧѧόϳϰѧѧϟ·

�ΕѧϧΎϛ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟ�ϥΈѧϓ�ˬΓΩέΎѧΑϟ�ΏέѧΣϟ�ΩόΑέѧΛϛϷέέѧλأوروباالخطر العسكري في  ·

�Αѧλأن یمثل تھدیدات غیر عسكریة فحسب، بل ثمة احتماالت الفضاء المتوسطي الأن على ϳ

ΏϭѧϧΟϟ�ϝϭΩ�ϥѧϣ�ΓέηΎΑϣ�Δϳέϛγϋ�ΕΩϳΩϬΗϟ�έΩλاألمنيالفضاء  ϣ�ϲργϭΗϣϟˬ�ϲѧϓ�ΎѧϬΑ�Ωέѧϳϭ

.96، ص سھالمرجع نف)2(
(*)ΔѧѧϳΑέϐϟ�ΎѧѧΑϭέϭ�ΩΎѧѧΣΗWEU�ϲѧѧϓ�α ϳέΎѧѧΑ�ΔѧѧϳϗΎϔΗ�ΏѧѧΟϭϣΑ�ϩ̈́Ύѧѧηϧ·�ϡѧѧΗ22/10/1954�ϝϭΩϭ�ΎѧѧϳϟΎρϳϭ�ΎѧѧϳϧΎρϳέΑϭ�Ύѧѧγϧέϓ�ϥϳѧѧΑ

1984�Εѧλالبینیلوكس، وأعید تنشیط ھذه الھیئة عام  ϧϭ�ˬϥΎѧϧϭϳϟϭ�ϝΎѧϐΗέΑϟ�ˬΎϳϧΎΑѧγ�ϥѧϣ�ϝѧϛ�ΎѧϬϳϟ·�Εϣο ϧ�ϡΛ�Δϳγϧέϓ�ΓέΩΎΑϣΑ
.األوروبیة على أن یكون ھذا االتحاد الركیزة األوروبیة داخل الحلف األطلسيحول الوحدةماستریختاتفاقیة

)1( Francois Heisbourg, "The Future of the Atlantic Alliance : whither NATO", the Whashington
Quarterly, USA, Whashington, Vol 15, N 02, Spring 2002, P 134.
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�Δѧѧϳ΅έϟΔѧѧϳϛϳέϣϷέΎѧѧρϗϷ�ΔѧѧϣΎϋ�Δϔѧѧλ Α�ρѧѧγϭΗϣϠϟ�ΔϳѧѧγΎϳγϟ�Γέѧѧυϧϟ�ϩΫѧѧϫ�Ε ѧ́ѧηϧ�Ωѧѧϗϭ�ˬΔѧѧϳΑέόϟ

Ηϋϻ�α ϳѧѧϟ�ˬι ϭѧѧλ Χϟ�ϪѧѧΟϭ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳΑέϐϟ�ϝϭΩѧѧϟϭ�ΕέΎѧѧΑΔѧѧϳϧϣΔѧѧϳΑϭέϭ�ϻϭ�ˬΓέѧѧηΎΑϣ�ΔϳѧѧγϠρ

:أبرزھاالقائمة على عدة اعتبارات ،)2(المباشرةاألمریكیةلتقدیرات المصلحة وإنما، أیضا

�ϥΎѧϛ�Ύϣϛاألطلسيلحلف شمال "الخلفیةالمیاه"المتوسط األبیضلكي ال یبقى البحر :أوال

ϝΎѧѧΣϟ�ϪѧѧϳϠϋ˯ΎѧѧϧΛΓΩέΎѧѧѧΑϟ�ΏέΣϟˬ�ι ϗΎѧѧϧΗΗ�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭϣϫϪѧѧΗϳΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹΎϳѧѧγϠρ�ϲѧѧϓϥϳѧѧѧϋ

ـززسیع،یصبح مكمنا لتھدیدات عسكریةأنالمتوسط یمكن أن، فإن التأكید على األوروبیین

�ΕΎϛέΩѧϣ�ϑ όѧο �ΔѧϳΩΑ�ϊ ѧϣ�Ύѧϧϣί Η�ϑ ѧϠΣϟ�ϰѧϠϋ�υΎѧϔΣϟ�ΓΎѧϋΩ�ϑ ϗϭϣϥѧϣϷ�Δϳέϛѧγόϟ�ϪѧγΟϭϬΑ

)1(.وإقلیمیاالمباشرة عالمیا 

ΎѧѧϳϧΎΛ:ΗΑѧѧγ�ϥѧѧϣ�έѧѧηϋ�ϱΩΎѧѧΣϟ�Ι ΩѧѧΣ�ΕϣϫΎѧѧγ�έΑϣ2001�ϲΟϳΗέΗѧѧγϻ�έѧѧϛϔϟ�έѧѧϳϳϐΗ�ϲѧѧϓ

ϲѧѧϛϳέϣϷˬ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧѧΑέΎϘϣϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϣϬϣϭ�ΔѧѧϳέϫϭΟ�ΕέϭѧѧρΗ�ΕΎѧѧϣΟϬϟ�Εί έѧѧΑ�Ι ѧѧϳΣ

�ϥϣ́ѧϣ�ϲѧϓ�ΩѧόΗ�ϡѧϟ�ΔѧϳϛϳέϣϷ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ϥ�ϲϓ�ΎϫέϭΣϣ�ΩγΟΗ�ˬΔϳΟέΎΧϟ�ΔγΎϳγϟ�ϯ ϭΗγϣ

�ϯ ΩѧѧόΗΗ�ΔѧѧϳΑΎϫέ·�ΕΎѧѧϣΟϬΑ�ϑ ΩϬΗѧѧγϻ�ϥѧѧϣϑ έѧѧη·"ΔѧѧϗέΎϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ"،ѧѧη�Ύѧѧϣϛ�ϥ ѧ́ѧΑ�ϥρϧѧѧηϭ�Εέό

�ΕΎѧϬΟϭΗϟ�ϝѧυ�ϲѧϓ�ΔѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧγΎϳγϟ�ΏγΎϛϣΔѧϳΩΎΣϷ�Ωѧϗ�ΓΩέΎѧΑϟ�ΏέѧΣϟ�ΩѧόΑ�ϲϟϭΩѧϟ�ϡΎѧυϧϠϟ

�ωΎΟέΗѧγ�ϰѧϠϋ�ϝѧϣόϠϟ�ΓΩѧϳΩΟ�ΔϳΟϳΗέΗѧγ·�ϊ ѧο ϭ�ϥѧϣ�ΩѧΑ�ϻ�Ϫϧϭ�ˬΕΎϣΟϬϟ�ΩόΑ�ΕόΟέΗ"�ΔѧΑϳϬϟ

ϫέϹ�ϥϣ�ϡΎϘΗϧϻ�ϕϳϘΣΗϭ�ˬρϳѧΣΗ�ϲѧΗϟ�ϝϭΩϟϭ�ϥϳϳΑΎϡϋΩѧϟΎΑ�ϡϬ"األمریكیة المضروبة في الصمیم

�ΩϳΩΟϟ�ϪΟϭΗϟ�ϩΩγΟ�Ύϣ�ϭϫϭΓέΩϺѧϟ�ΔѧϳϛϳέϣϷ،(*)"اإلرھاب"وذلك بقیادة حلف دولي لمحاربة 

�ϕΑΎѧѧγϟ�α ϳέѧѧϟ�ΔѧѧϣΎϋί Αε ϭѧѧΑ�ΝέϭѧѧΟ�˰ѧѧΑ�ϑ έѧѧόϳ�Ύѧѧϣ�έΎѧѧρ·�ϲѧѧϓ�ϥѧѧΑϻ"ΩѧѧΑϣε ϭѧѧΑ"Bush

Doctrine)2( ،إمكانیة التدخل العسكري األمریكي في أي منطقة من العالمعنالمشر.

.271–270سابق، ص ص  عكاظم ھاشم نعمة، مرج)2(
.271، ص المرجع نفسھ)1(

�ϥѧϣ�Ύѧϗϼρϧ�ΏΎѧϫέϹ�ΓέϫΎѧυϟ�ϕѧϳϗΩ�ϲϣϟΎѧϋ�ϑ،تطرح ھنا مسألة اإلرھاب حسب المفھوم األمریكي(*) ϳλ ϭΗ�ΏΎϳϏ�ϲϓ�ϙϟΫϭ
Α�ΔѧϳΑέϐϟ�ΓέΎѧο Σϟ�ϥϳѧΑ�ΎΣѧο ϭ�ϡΩΎѧλ Ηϟ�έѧϬυϳϭ�ˬΔѧϳΟϭϟϭϳΩϳϹϭ�Δѧϳέϛϔϟ�ΎѧϬΗϣϭυϧϣϭ�ϰѧηΎϣΗϳ�ϡϭѧϬϔϣϟ�ΓέΎѧο Σ�ϝϛ�ϲϧΑΗ�ΓΩΎѧϳϘ

�ΔѧѧϧΎΧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϣϭΎϘϣϟ�ΕΎѧѧϛέΣ�ΔѧѧϳΑϟΎϏ�ϑ ϧѧѧλ Η�ϲѧѧΗϟϭ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ"ΔѧѧϳΑΎϫέϹ"�Γέϭέѧѧο Α�ϯ έѧѧΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�ΓέΎѧѧο Σϟϭ�ˬ
.الفصل بین اإلرھاب والمقاومة

)2(�ˬϡΣί ѧѧϣ�ϡΛѧѧϳϫ"�ΩѧѧόΑ�ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ11ϝϭѧѧϠϳ"،ΔѧѧϠΟϣρѧѧγϭϷ�ϥϭ̈́ ѧѧη�ΕΎѧѧγέΩϟ�ί ѧѧϛέϣ�ˬΕϭέѧѧϳΑ�ˬϥΎѧѧϧΑϟ�ˬ
.175، ص 2002، صیف 107جیة، العدد اإلستراتی
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�ϩΫѧѧϫ�ΕϣϫΎѧѧγϭΙ ΩѧѧΣϷ�ϝΎϣѧѧη�ϑ ѧѧϠΣ�Ώѧѧγϛ�ϲѧѧϓϲѧѧγϠρϷ�Δѧѧλ έϓΔϳϓΎѧѧο ·�ϪόѧѧγϭΗΑ�ΓΩѧѧϳΩΟ

�ϑ ѧѧѧλ ϭϳ�ϱΫѧѧѧϟ"έѧѧѧϳΑϛϟ�ϱϭΩѧѧѧϟΎΑ"�ϲѧѧѧϓ29/03/2004،ϥѧѧѧϳ�ϝϭΩ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ΕѧѧѧϣΎϗΎѧѧѧΑϭέϭ

�ˬΎϳϧϭΗѧѧγ�ˬΎѧѧϳέΎϐϠΑ�˰�ϰρѧѧγϭϟΎѧѧϳϔΗϻ�ΎϳϧϳϓϭϠѧѧγϭ�ΎϳϛΎϓϭϠѧѧγ�ˬΎѧѧϳϧΎϣϭέ�ˬΎѧѧϳϧϭΗϳϟ�ˬωΩѧѧϳΈΑ�ΔѧѧϣϭϛΣϟ

ϭѧΣΗϟ�ΏϧΎΟ�ϰϟϭ�ˬΎϬϣΎϣοاألمریكیة ϧ�ϕΎΛϭ�ΕΩΩί �ˬΓΩѧϳΩΟϟ�ϪѧΗΎϳϠϣϋϭ�ϑ ѧϠΣϟ�ϩΩϬѧη�ϱΫѧϟ�ϝ

Partenarship"جل السالم مستقبل الشراكة من أأھمیة for Peace.")3(

Ϸ�ϝΎϣη�ϑ ϠΣ�έϭΩ�ΩϳΩΣΗ�ϪΟϭΗ�ϲΗϟ�Δϳγϳέϟ�ΔΑϘόϟ�ϥ�ϻ·�ΔϳΟϳΗέΗѧγ·�ϡΩѧόϧ�ϲϫ�ϲγϠρ

ϟ�ΏέΣϟ�ϡϳϫΎϔϣ�ϝΩΑΗγϻ�ϥѧϣ�ΕѧΗΎΑ�ϲѧΗϟ�ΓΩέΎѧΑ،ـ أطلسیة واضحة ومتناغمة وبعیدة المدىأورو

�ϯ ϭѧϗ�Ωϭόѧλ �ϊ ѧϣ�Ύѧϧϣί Η�ϲο ΎϣϟΕΎϳΩѧΣΗϟ�Ι ΩѧΣ�ΩѧόΑ�Δѧλ ΎΧ�˰�ϥϳέѧηόϟϭ�ϱΩΎѧΣϟ�ϥέѧϘϟ11

ϝϣΎѧηϟ�έΎϣΩѧϟ�ΔΣϠγ�έΎηΗϧ�ˬΔϠηΎϔϟ�ϭ�Δϔϳόο ϟ�ϝϭΩϟ�ˬΏΎϫέϹ�ΎϬγέ�ϰϠϋ�˰�έΑϣΗΑγ.)1(�Ωѧϗϭ

Ω�έѧυϧϟ�ΕΎѧϬΟϭ�ΏѧϳέϘΗϟ�ΎϬϔϳυϭΗ�ϑإلىعبر ھذه المؤشرات،الوالیات المتحدةسعت  ѧϠΣ�ϝѧΧ

�ΩόΑ�Δλاألطلسي ΎΧΙ ΩѧΣϷ�Δϧϋέѧηϟϭ�ˬΔѧϳϧΎϛϣ·�ΕѧΣΗ�Ώѧϳέϗ�Εѧϗϭϟ�ΕѧϧΎϛ�ϕρΎѧϧϣ�ϲѧϓ�ΎϬϠΧΩѧΗ

�ΫϭѧѧϔϧϟϲѧѧΑϭέϭϷ مϲѧѧγϠρϷ�ϝΎϣѧѧη�ϑ ѧѧϠΣ�ϡΩΧΗѧѧγ�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭ�ˬρѧѧγϭΗϣϟ�ϝѧѧΛ�ϱέϛѧѧγϋ�ωέΫѧѧϛ

والسلم الدولیین، وتعزیزا للتعاون األمنحفاظا على "خارج المنطقة"مع توزیع مھامھ ،محتمل

)2(.بین الوالیات المتحدة وأوروباد مناقشات حادة داخل أروقة الحلفي الذي یشھالعبر أطلس

�ΔϳΑϟ�Δϳέϛγόϟ�έϳϏϥѧϣϷ�ϥѧϛϣϳ�ˬϲρѧγϭΗϣϟ�νاألبعادتأكید إن:ثالثا ϭѧΣϟ�ϲѧϓ�ΓΩѧϳΩΟϟ

�αإلىیؤدي أن Οϭѧϫ�ΕΎϛέΩϣ�ϊ ϳί ϭΗϥѧϣϷ�ϑ ѧϠΣϠϟϲѧγϠρϷ�ΔѧόϳΑρϟ�Ι ѧϳΣ�ϥѧϣ�ˬΕΎѧϳϭϟϭϷϭ

ϳΟϳΗέΗγϻϭ�ΕΎγΎϳγϟϭ�ϥϳѧΑ�ΔѧϔϠΗΧϣ�ΕΎѧΟέΩ�ϰϠϋ�ΕΎϥϳϳѧγϠρϷ�ϭѧϫϭ�ˬέѧϣϷ�ϑ όѧο ϳγ�ϱΫѧϟ

α ΟϭѧѧϬϟ�ϙѧѧϠΗ�ΩѧѧϳΩΣΗ�ϲѧѧϓ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�έϭΩ.�ΓέυϧϟΎѧѧϓΔѧѧϳΑϭέϭϷϰѧѧϟ·ϥѧѧϣϷ�ρѧѧγϭΗϣϟ�ϲѧѧϓ

�ϪѧΟϭΗϟ�ϝΛϣΗѧγϰѧϟ·"ΔѧΑϭέϭϥѧϣϷϲѧγϠρϷ" ،وإذا�ϝϭΩѧϟ�ΕѧϧΎϛΔѧϳΑϭέϭϷ�˰�Ύѧγϧέϓ�Δѧλ ΎΧ�˰

�ΕϋΎѧλ ϧ�Ωѧϗ�ΎϬϔϗϭϣ�ί ϳϣΗ�ϡϏέϰѧϟ·ϭϐѧο ϟ�ρΔѧϳϛϳέϣϷ�ϥΈѧϓ�ˬϕέѧηϟ�ϭѧΣϧ�ϊ ѧγϭΗϟ�ΔѧγΎϳγ�ϲѧϓ

�ϝϭΩ�Δѧλاألوروبیةالدول أنالوالیات المتحدة تدرك جیدا  ΎΧ�˰�ϲρѧγϭΗϣϟ�˯Ύѧο ϔϟ�ϲѧϓ�ϥϭϛΗѧγ

)3(�ϱϭѧѧϧΩ�ϝΎѧѧΑ�ˬϥϭέѧѧΧϭ"ϭϻ�ΕΎѧѧγγ΅ϣϟϭ�ϥѧѧϣϷϭέΔϳѧѧγϠρ"ϲϟϭΩѧѧϟ�ϥѧѧϣϷϭ�Ρϼѧѧγϟ�ωϭѧѧϧϭ�ϠѧѧγΗϟ�ΏΎѧѧΗϛ�ϥѧѧϋ�ˬ"،�ˬΩϳϭѧѧγϟ
.136، ص2005ستوكھولم،معھد ستوكھولم ألبحاث السالم الدولي،

.136، ص المرجع نفسھ)1(
)2( Serge Sur, "Quelle Politique Transatlantique de Securité? Un Dialogue Euro- Americain",

http://www.diplomtie.gouv.fr/thematiques-830/etudes.../fd001275
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�ΏϭѧϧΟΎѧΑϭέϭϲѧΗϟΩѧϗ�ΏϳΟΗѧγΗϰѧϟ·�˰�Δϳѧγϧέϓ�ΓΩΎѧϳέέѧΛϛ�ϰѧϠϋ�Ύѧλ έΣϥ�ϥϭѧϛϳϥѧϣϷ�ϲѧϓ

)3(.عتبارات التاریخیة والجغرافیةنظرا للعدید من االمدركاتھا وھواجسھا، إلىقرب المتوسط أ

�ΏέΎѧѧϘΗϟ�Ϋѧѧϫ�ΩѧѧϳΩΑΗϟϲѧѧΑϭέϭϷΎϳρѧѧγϭΗϣ�ϊ ѧѧϗϭϣΗϟ�ΔѧѧϟϭΎΣϣϭˬ�ϲѧѧϓ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΕѧѧόϓΩ

، وھذا األوروبيـ  األطلسياألمنفي الفضاء المتوسطي یمثل بدایة األمنأناتجاه التأكید على 

�έѧΣΑϟ�ΔϘρϧϣ�ΔΑϗέϣϟ�έϳέΑΗ�ϯ ϭγ�ϭϫ�Ύϣ�ϑ ϗϭϣϟν ϳѧΑϷρѧγϭΗϣϟ�έϭΩ�ϰѧϠϋ�ΎѧυΎϔΣ�ˬΎϳέϛѧγϋ

ϲѧѧϛϳέϣ�˯Ύѧѧο ϓ�ϥϳѧѧΑ�ϕѧѧϳΛϭϟ�ρΑέѧѧϟ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϋΎϓϥѧѧϣϷϲѧѧγϠρϷ  ـϲѧѧΑϭέϭϷΔѧѧϠϣΟϟ�ϲѧѧϓˬ

)1(.العسكریةاألمنالمتوسطي على وجھ الخصوص بمدركات آفاق األمنوفضاء 

�υΎѧϔΣϟ�ϲϓ اط والمتمثلة أساسإن المصالح اإلستراتیجیة األمریكیة في شرق المتوس:رابعا

�ϰϠϋ�ΔѧϳϧϣϷ�ϲϧΎѧόϣϟ�ϰѧϠϋ�Ωѧϳϛ́ΗϟΎΑ�ϊ ϓΩѧΗ�ˬϲϠϳέѧγϹ�˰�ϲѧΑέόϟ�ωέλ ϟ�έΎρ·�ϲϓ�ϝϳέγ·�ϥϣ

ϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΔѧѧϳϧϣϷ�ϥϳϣΎѧѧο ϣϟ�ϰѧѧϐρΗ�ϻ�ϲѧѧϛϟ�ϙѧѧϟΫϭ�ˬΔϳέϛѧѧγόϟ�ϲѧѧϫ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϓΎϘΛϟϭ�ΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�Δ

�ϥѧϣ�ϝόΟϳѧγ�ϥѧϣϷ�α ΟϭѧϬϟ�ϱέϛγόϟ�ϥϭϣο ϣϟ�˯ΎϛΫ·�ϥ�Ι ϳΣ�ˬϲΑϭέϭϷ�έϭλ Ηϟ�ϰϟ·�Ώέϗ

�ϲѧγϠρϷ�ϥϳѧϧϣϷ�ϥϳѧΑ�ρΑέѧϟ�Γέϭέѧοالوجود العسكري Α�ΔѧΑϟΎρϣϠϟ�ΎΑΑѧγ�ργϭΗϣϟ�ϲϓ�ϲϛϳέϣϷ

ρѧγϭΗϣϟ�ϲѧϓ�ϥѧϣϷ�ρΎѧΑέ�ϝϼΧ�ϥϣ�ˬ�ϪѧΗϠυϣΑ�ϲρѧγϭΗϣϟ�ϥѧϣϷ�Αѧλ)2(والمتوسطي، ϳ�ϙϟΫѧΑϭ

)3(.األطلسیة جبھة أمنیة واسعة یساھم فیھا األوروبیون خدمة ألمن إسرائیل

ϟ�ΕϋΎρΗѧѧѧѧγ�ˬΕέΎѧѧѧѧΑΗϋϻ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϥѧѧѧѧϣϭ�Ύѧѧѧѧϗϼρϧϭ�ϥϳί ϭѧѧѧѧϣϟ�ΏѧѧѧѧϠϘΗ�ϥ�ΓΩѧѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϻϭ

�ΎϬѧγϔϧϟ�Ερϋ�ΎϬϧ�Ϋ·�ˬϲγϠρϷ�ϑ ϠΣϠϟ�ΓΩϳΩΟϟ�ΔγΎϳγϠϟ�Ύϫέέϗ·�ϝϼΧ�ϥϣ�ΔϳϟϭΩϟ�ΔϳΟϳΗέΗγϹ

Ϋѧѧϟ�ϱϭѧѧϳΣϟ�ϝΎѧѧΟϣϟ�ΝέΎѧѧΧ�ϱέϛѧѧγόϟ�ϝΧΩѧѧΗϟ�ϲѧѧϓ�ϕѧѧΣϟˬϱΩѧѧϳϠϘΗϟ�ΎѧѧϬϟΎΟϣ�ϩέѧѧΑΗόΗ�ΕѧѧϧΎϛ�ϱ�ϭϫϭ

�ϩέѧΑϋ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟ�ΕѧϟϭΎΣ�ˬϥϣϸϟ�ϱέϛγϋ�ϡϭϬϔϣΑ�ύΎΑρѧλ ϻ�ϑ ѧϠΣ�έѧΑϋ�ϲѧγΎϳγ�ϡϭѧϬϔϣ

.جسده الحوار األطلسي المتوسطي الذي سیكون المبحث الثاني مسرحا لھ،ياألطلس

.272كاظم ھاشم نعمة، مرجع سابق، ص )3(
.271، ص المرجع نفسھ)1(

)2( Astrid B Boining, "Multilateral Security in the mediteranean post cold war: NATO's
mediterranean dialogue and the eauromed parrtnership". http://www.sagepub.com/

.272كاظم ھاشم نعمة، مرجع سابق، ص -)3(
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.تجاه المتوسطاألمریكیةالسیاسیة المبادرات :المبحث الثاني

�ϱ�ϥѧϣ�ϪΎѧοسراتیجي لحلف شمال األطلبعد تراجع الھدف االست ϋ�ΩϭΩѧΣ�ϥϳϣ́ѧΗ�ϲѧϓ�ϲ

ϋ�ϥϭΩѧѧϋѧѧγ�ΓΩΎѧѧϣϠϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ϝѧѧϣΗΣϣ�ϱέϛلخامѧѧγϳγ΄Ηϟ�ΓΩѧѧϫΎόϣϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧγΔϳ�ϲѧѧϧΑΗ�ϰѧѧϟ·�ϑ ѧѧϠΣϟ�έΩΎѧѧΑ�ˬ

Ηѧγϻϭ�ϥѧϣϷΎѧϫέϭΎΟ�Ύѧϣϭ�ΎѧΑϭέϭ�ϲѧϓ�έέϘˬ�έѧϳϐΗϟ�έѧυϧإشاعةبھدف "مرونة"ات أكثر سیاس

Ύϳѧγ�ΕΎسϟ�ϩΫѧϫ�ϥϭϛΗ�ϥ�ϰϠϋ�ˬΓΩέΎΑϟ�ΏέΣϟ�ΩόΑ ةالمتوسطیفي المنطقة األمنیةبنیة التھدیدات 

ѧѧγόϟ�έϭΩѧѧϟ�ϊمتنا ѧѧϣ�ΔΑѧѧγ�ˬϑ ѧѧϠΣϠϟ�ϱέϛΙ ѧѧϳΣϠρϷ�έϭѧѧΣϟ�ΓέΩΎѧѧΑϣ�ϕѧѧϠρѧѧγϭΗϣϟ�ϲѧѧγρ�ϲѧѧΗϟ�ϲ

ϝϭΎΣϧѧѧγϥѧѧϣ�ΎѧѧϬϟϼΧѧѧγέϘΗء ϟ�ΩΎѧѧόΑϷسΎϳѧѧγΔϳ.�ΎѧѧϣϛѧѧγέΩϧαϭΗϣϟ�ΏϭѧѧϧΟ�ϝϭΩ�ϊ ѧѧϗϭϣѧѧγ�ϥѧѧϣ�ρ

تخدمتھا واشنطن لتعظیم مكانتھا في منطقة سیة اسیاس كآلیةط ستراتیجیة دمقرطة الشرق األوسا

.طسالمتو

.ـ المتوسطي سياألطلالخلفیات السیاسیة للحوار :األولالمطلب 

�ϑ ϠΣ�ΩγΟϳ�ϝΎϣηϲѧγϠρϷ�ΔϠѧλ ϟΔϳѧγϠρϷ�ρΑέѧΗ�ϲѧΗϟΎѧΑϭέϭ�ϥϣѧο �ΔϳϟΎϣѧηϟ�Ύѧϛϳέϣ́Α

�ˬϪϋϭϧ�ϥϣ�Ωϳέϓ�ϲϧϣϭ�ϲϋΎϓΩ�ϑ ϟΎΣΗϥѧϳ�ϩΩѧϳΩΣΗ�ϡѧΗ�Ύѧϣϛ�ϑ ѧϠΣϠϟ�ϡΩѧϟϭ�ϲѧγϳέϟ�ϑ ΩѧϬϟ�ϰѧϘΑϳ

ϥρϧѧηϭ�ΓΩѧϫΎόϣ�ϲϓˬ�ΔѧϓΎϛ�ϥѧϣϭ�ΔѧϳέΣ�ϰѧϠϋ�υΎѧϔΣϟϪΎѧο ϋΔϳέϛѧγόϟϭ�ΔϳѧγΎϳγϟ�ϝΎѧγϭϟΎΑ.

ѧѧϣϟϭ�ΓϭѧѧϘΑ�ΏέΎѧѧο ϟ�ϱέϛѧѧγόϟ�ωέΫѧѧϟ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ϥΎѧѧϛ�ΎϡΎѧѧϳ�ΔѧѧηϗΎϧϣ�ΩϬѧѧη�Ωѧѧϗ�ϪѧѧϧΈϓ�ˬΓΩέΎѧѧΑϟ�ΏέѧѧΣϟ

�ΏϭѧϧΟ�ϝϭΩ�ϊ ѧϣ�ϪѧΗϗϼϋϭ�ϪϣΎϬϣϟΎѧΑϭέϭ�Δϳέϛѧγόϟ�ϪΗϐΑѧλ �ϥѧϣ�ϝѧϳϠϘΗϠϟ�ΔѧϟϭΎΣϣ�ϲѧϓ�ΔϳρѧγϭΗϣϟ

�ϊ"الجدیدة في المتوسط ضمن جدلیة األمنیةوسعیا للتكیف مع البیئة  ϓΩѧϟϲѧΑϭέϭϷ�Ωѧϳί ϣϟ�ϭѧΣϧ

".نحو المزید من التدخلأمریكيوسعي ،لیةمن االستقال

ϐΑϭ�ΕΎѧϳϻϭϟ�Γέρϳѧγ�ϝϭѧΣ�ϲѧγϠρϷ�ϝΎϣη�ϑ ϠΣ�ϝΧΩ�ΔϠλ ΎΣϟ�ΕΎϓϼΧϟ�ϥϋ�έυϧϟ�ν

ΩѧѧΣΗϣϟί ΎѧѧϬΟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�Γ�ϪΗϳΟϳΗέΗѧѧγ·�ϲѧѧϓ�έѧѧϳϳϐΗ�ϑ έѧѧϋ�Ωѧѧϗ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ϥΈѧѧϓ�ˬέέѧѧϘϟ�ϊ ϧѧѧλ

Ηϟ�ΔѧѧϬΟϭϣϟΑϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩѧѧϳΩΟϟ�ΕΩѧѧϳΩϬΗϟϭ�ΕΎϳΩѧѧΣϳѧѧϣϷ�ΔѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϣϟΎόϟ�Δѧѧϳϧ�ρѧѧγϭΗϣϟ�ϝϛѧѧηϳ�ϲ�ΩѧѧΣ

ف في الدفاع عن أراضي أعضائھ ضد أي لللح" العسكري المقدس"أضالعھا، حیث أن الھدف 

�ϥѧѧϣϷ�ΔϋΎѧѧη·�ϝϭѧѧΣ�έϭѧѧΣϣΗϳ�ϊ ѧѧγϭ�ϡϭѧѧϬϔϣ�ϪѧѧϠΣϣ�ϝѧѧΣϭ�ˬϊ ѧѧΟέΗ�Ωѧѧϗ�ϝѧѧϣΗΣϣ�ϱέϛѧѧγϋ�ϡϭѧѧΟϫ

�Ύϣϭ�ΎΑϭέϭ�˯ΎΣϧ�ϑ ϠΗΧϣ�ϲϓ�έέϘΗγϻϭΎϫέϭΎΟ�έѧΑΗόϣ�˯ί ѧΟ�ρѧγϭΗϣϟ�ΏϭѧϧΟ�ΔѧϘρϧϣ�ΫΧ́Ηϟ�ˬ
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ΔѧϳϧϣϷ�ΔѧϛέΣ�ϰѧϠϋ�Δϳέϛѧγόϟاألبعادففي الوقت الذي غلبت فیھ .ھات الجدیدة للحلفمن التوج

�ϊ ѧѧγϭΗϟΔϳѧѧγϠρϷΏϭѧѧϧΟϟ�ϩΎѧѧΟΗΎΑ�ΔѧѧϛέΣϟ�ΕѧѧϧΎϛ�ˬϕέѧѧηϟ�ϭѧѧΣϧˬ�ΔϳѧѧγΎϳγΩΎѧѧόΑϷΛϛѧ˰ѧ˰˰έ�ΎѧѧϬϧϣ

)1(.عسكریة 

�ΩѧόΑ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ϰϠϋ�Εέρ�ϲΗϟ�ΓΩϳΩΟϟ�ΕΩϳΩϬΗϟ�ϊ ϣ�ΎΑϭΎΟΗϭΙ ΩѧΣ11�έΑϣΗΑѧγ

2001،�ϝѧѧόϓϑ ѧѧϠΣϟϲѧѧγϠρϷ�έΎѧѧΑΗϋΎΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟϭ�ϪѧѧΗΩϫΎόϣ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧγϣΎΧϟ�ΓΩΎѧѧϣϟϥ"�ϥϭΩѧѧϋ�ϱ

�ΔѧϳϘΑ�ϰѧϠϋ�ΎϧϭΩѧϋ�ϝѧΛϣϳ�ϑاألعضاءالدول إحدىعلى  ϠΣϟ�ϲϓ˯Ύѧο ϋϷ" ،بوϝѧϳόϔΗ�ΓΩΎѧϣϟ�ϩΫѧϫ

�ϲѧΗϟ�ϥρϧѧηϭ�ΕΎѧΑϏέϭ�ΕΎѧϬΟϭΗ�ΫϳϔϧΗΑ�Ύϣίأصبحالحلف أنبات واضحا  ϠϣΎѧϬΗϧϠϋ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ

ΔϳΟϳΗέΗѧѧγ·"ΔѧѧΣϓΎϛϣΏΎѧѧϫέϹϲϣϟΎѧѧόϟ"έѧѧΑϣϟ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ΩѧѧΟϭ�ϙϟΫѧѧΑϭ�ˬ�ϝΎѧѧϘΗϧϻ�Δѧѧϳϟϭ�ϲѧѧγΎϳγϟ�έ

ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ�Ρέѧѧѧγϣϟ�ϥѧѧѧϣϲѧѧѧΑϭέϭϷϰѧѧѧϟ·�Ρέѧѧѧγϣϟϱϭϳѧѧѧγϵ�ϭѧѧѧΣϧϥΎΗѧѧѧγϧΎϐϓ�ϕέѧѧѧηϟ�ϡѧѧѧΛ

�ϥρϧηϭ�ϊ)2(.األوسط ϣ�ϊ ϳέγϟϭ�ϲΎϘϠΗϟ�ΏϭΎΟΗϟ�Ϋϫ�Ωέϣϭϰѧϟ·�ϲѧγΎϳγϟϭ�ϲΟϳΗέΗѧγϻ�ϝѧϘΛϟ

�ϱέϛѧѧγόϟϭϲѧѧϛϳέϣϷ�ˬΔϓΎѧѧο ϹΎΑϰѧѧϟ·ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ϥѧѧϧΎϛΗ�Ε�ϥѧѧϋ�Ι ѧѧΣΑ�Δϳέϛѧѧγϋ�έϭΩ

)3(.وسیاسیة جدیدة على الساحة العالمیة

�ϕѧѧϓϭΗϟ�Ϋѧѧϫ"ϱέϫΎѧѧυϟ"�ϝѧѧΧΩΔѧѧϗϭέ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϧϳΎΑΗϭ�ΕΎϗΎϘѧѧηϧ�ϲѧѧϔΧϳ�ϥΎѧѧϛ�ϑأنإال ѧѧϠΣϟ

�ϥϳѧѧΑ�ϯ ΅έѧѧϟΎѧѧο ϋϪ�ˬ�Ι ѧѧϳΣ�ϝϭΩѧѧϟ�ϡΎѧѧϣΗϫϻ�ΎѧѧϬΗυΣϼϣ�ΩѧѧόΑ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ΕΩΎѧѧϗΔѧѧϳΑϭέϭϷ

ϣϟ�ΔϳρѧѧγϭΗϣϟ�έѧѧΣΑϟ�ν ϭѧѧΣΑ�Ωѧѧϳί Ην ϳѧѧΑϷρѧѧγϭΗϣϟˬϰѧѧϟ·�ϑ ѧѧϠΣϟ�Ρέѧѧρ�Ωѧѧϳϳ΄Η�ϲѧѧϓ�ΔϋέΎѧѧγϣϟ

�ϑ ΩѧѧϬϳ�ωϭέѧѧηϣϟϰѧѧϟ·ΔѧѧϣΎϗ·�ΕΎѧѧϗϼϋΔѧѧϳϧϣ�έѧѧϳϏ�ϝϭΩѧѧϟ�ϊ ѧѧϣ˯Ύѧѧο ϋϷ�ˬϪѧѧϳϓ�έϭѧѧΣϟ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧΛϣΗϳ

ѧѧϳγϠρϷ ـϲρѧѧγϭΗϣϟ�ϝΎϣѧѧη�α ѧѧϠΟϣ�έΩΎѧѧΑ�ϱΫѧѧϟϲѧѧγϠρϷNAC�ϡΎѧѧϋ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳΩΑ�ϪѧѧΣέρ�ϲѧѧϓ

1994�ϲѧѧϓ�ΎϳϧΎΑѧѧγϭ�ΎѧѧϳϟΎρϳ�ϥѧѧϣ�ΓέΩΎѧѧΑϣΑ�ˬέΎѧѧρ·�˰ѧѧΑ�ϑ έѧѧόϳ�Ύѧѧϣ"�ϥѧѧϣ�Δϛέѧѧη�ϲѧѧϓ�ϡϼѧѧγϟ�ϝѧѧΟ

�ΕΎѧηΎϘϧ�ΩѧόΑΔϳѧγϠρ�Ιاألدنىالحد إلىتم خفضھا األولیةالخطة أنإال".المتوسط ѧϳΣ�ˬΔѧϳϠΧΩ

�ϱΩΎѧΣϟ�ϥέѧϘϟ�ˬϱΩѧϧϭϼϟ�Ωϳόγ:، عن كتاب"بناء الثقة عبر التعاون:حوار األطلنطي مع منطقة المتوسط"خافییر سوالنا، )1(
.192، ص 2002عشرین ھل یكون أمریكیا، مصر، القاھرة، دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ینایر وال

، قطر، الدوحة، مركز الجزیرة للدراسات، جویلیة، "حلف شمال األطلسي في عامھ الستین"عبد النور بن عنتر وآخرون، )2(
2009t/mritems/stream/2009/7/23/1_51.pdfhttp:/www.aljazeera.ne

.المرجع نفسھ)3(
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�ϲόѧγ�ϡѧϏέ�έϭѧΣϟ�ϥѧϣ�έѧίأقصي Οϟ�ΕΩόΑΗѧγ�Ύѧϣϛ�ˬΞϣΎϧέΑϟ�ϥϣ�ϲϘϳϘΣϟ�ϱέϛγόϟ�ϥϭΎόΗϟ

)1(.إشراكھاإلىاسبانیا وایطالیا 

�ϲѧѧѧϓ�ϑ ѧѧѧϠΣϟ�ΔѧѧѧΑϏέ�έѧѧѧϬυΗϭ·ΔѧѧѧϣΎϗ�ρѧѧѧγϭΗϣϟ�ΏϭѧѧѧϧΟ�ϝϭΩ�ϊ ѧѧѧϣ�έϭѧѧѧΣΔѧѧѧϳϣϫ�ΫѧѧѧϫέѧѧѧϳΧϷ

�έΑϣѧγϳΩ�ϲѧϓ�ϑاألساسوعلى ھذا ،)2(األوروبيلألمن"كضامن" ѧϠΣϟ�έηΎΑ1994�ϥѧϣ�ΔϠѧγϠγ

1995�ϊمني، وفي فیفري قواعد حوار أإلرساءالمشاورات مع الدول المتوسطیة  ѧϣ�έϭΣϟ�ΩΑ

�ˬέλ ϣϝϳέγ·�Εϣѧο ϧ�ϡѧΛ�ˬα ϧϭΗϭ�Ώέϐϣϟ�ˬϪѧϳϟ·األردنΎѧϳϧΎΗϳέϭϣϓ�ΔѧρέΧϧϣϟ�ϝϭΩѧϟ�ϲѧϫϭ�ˬ

Ύѧϣ�ΩѧϘϓ�έѧίˬ�)3(ـ المتوسطياألطلسيفي الحوار  Οϟ"تΕѧΑϳϐΕѧΑϳϏϭ"�έѧυϧ�έϭѧΣϟ�Ϋѧϫ�ϥѧϋ

:لالعتبارات التالیة

Δѧѧϣί:أوال Ϸ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ϊ ѧѧϣ�ΕέϭΎѧѧηϣ�ϱΩΎѧѧϔΗ�ϲѧѧϓ�ϙΫѧѧϧ�ΔѧѧϣϭϛΣϟ�ΔѧѧΑϏέϭ�ΩϼΑѧѧϠϟ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ

.تفسر داخلیا كتدخل في شؤون البالد ألال األطلسي

ΎѧѧϳϧΎ:�ϡΩѧѧϋ�ϲѧѧϓ�ϑث ѧѧϠΣϟ�ΔѧѧΑϏέ˯έѧѧΟ·έѧѧί Οϟ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϳϧϠϋ�ΕϻΎѧѧλ Ηˬ�ΡΎѧѧο Η�ϡΩѧѧόϟ�έѧѧυϧ

.السیاسیة داخلیاأمورھا

�ΎѧѧΛϟΎΛΎѧѧϬϣϫϭ:�ϡϳϭѧѧϘΗ�ϝϭѧѧΣ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ϝϭΩ�ϥϳѧѧΑ�ϑ ϼѧѧΧϟΔѧѧϣί ϷΔѧѧϳέί Οϟˬ�ϥϭΩ�ϝΎѧѧΣ�Ύѧѧϣϣ

)4(.انتھاج سیاسة موحدة تجاه الجزائر

�ϭΩѧѧΑϳϭϥΎΑ�ΝϭѧѧΗ�ϱΫѧѧϟϭ�ϑ ѧѧϠΣϟϭ�έѧѧί Οϟ�ϥϳѧѧΑ�ΏέΎѧѧϘΗϟ�έѧѧί Οϟ�ϡΎϣѧѧο ϧϰѧѧϟ·�ϲѧѧϓ�έϭѧѧΣϟ

2000�ΔѧγΩϧϫ�ϥΎѧϛ�ˬΔѧϳϛϳέϣίمارس  ΎѧϳΗϣΎΑ.)5(Ύѧϣ�ϙΎѧϧϫ�ϥΎѧϛ�ΩѧϘϓ�ˬΎϳέϭѧγϭ�ΎѧϳΑϳϠΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓ

ωΎѧѧϣΟ·�ϰѧѧϠϋ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ϝѧѧΧΩΎϣϬΎѧѧλ ϗ·έϭѧѧΣϟ�ϥѧѧϣˬ�Γέѧѧυϧϟ�ΏѧѧγΣ�˰�ΎϣϬϣϋΩѧѧϟ�έѧѧυϧΔѧѧϳϛϳέϣϷ

�˰�ΔϳΑέϐϟϭΏΎϫέϺϟ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�ϑ έρ�ϥϣ�ΎϬϔϳϧλ Η�ϡΗ�ϲΗϟ�ΎϳΑϳϠϓ�ˬ�ΔѧϗέΎϣ�ΔϟϭΩϛRogue

State�ϡΎϣο ϧϻ�ΓΩϫΎΟ�ΕϟϭΎΣ�ˬϰѧϟ·�ϲѧϓ�ΔѧϳΑέϐϟ�ϝϭΩѧϟ�ϊ ѧϣ�ϪΗΩϬѧη�ϱΫѧϟ�ΏέΎѧϘΗϟ�ΩѧόΑ�έϭѧΣϟ

.66عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، مرجع سابق، ص )1(
)2( Abdenour Benantar, "NATO Maghreb and Europe", Mediterrranean Politics,

ROUTLEDGE, USA, New York, Vol 11, July 2006, P 169.
)3( Ibid, PP 169 – 170.

.166عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، مرجع سابق، ص )4(
)5( Abdenour Benantar, "NATO Maghreb and Europe", Op.Cit, P 170.
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�ϥѧϋ�ϲѧϠΧΗϟأبرزھاتقدیمھا للعدید من التنازالت لعل إلىذلك وأدى، لوكربيتسویة ملف إطار

ϭϣ�ˬϙϟΫ�ϝΑΎϘϣ�ϪΗϠλوأقصىللعراق، األمریكيبرنامجھا النووي بعد الغزو  Σ�Ύϣ�ΕΎѧϳϻϭϟ�ΔѧϘϓ

2005�ΎϳΑϳϟ�ϡΎϣοجویلیةالمتحدة في  ϧ�ϰϠϋϰѧϟ·�ϕέѧηϟ�Δϛέѧηϟ�ΓέΩΎѧΑϣΔϳρѧγϭ"Middle

East Partenership Initiative."�ΎϣϬϣѧο �ϡΩϋ�ϥΈϓ�ˬϥΎϧΑϟϭ�Ύϳέϭγϟ�ΔΑγϧϟΎΑ�Ύϣϰѧϟ·�έϭѧΣϟ

�ϕέηϟ�ΎϳΎοكان ϘΑ�ϲΟϳΗέΗγϻ�ΎϣϬρΎΑΗέ�ΏΑγΑρѧγϭϷ�Δϟ́ѧγϣϭ�ˬΔΣϠѧγϷΑ�ΔѧϳΎϳϣϳϛϟ�ΔΑѧγϧϟΎ

)1(.لسوریا

�ΔѧϳΑ�ϊاألطلسيالمتوسطي عنصرا مكمال لتكیف حلف شمال األطلسيیعد الحوار  ѧϣ�ϥѧϣ

:العامة فيأھدافھما بعد الحرب الباردة، وتتلخص 

.اإلقلیمیینواالستقرار األمنالمساھمة في -

.من الفھم المتبادلأفضلتحقیق مستویات -

)2(.ول الجوارات خاطئة عن الحلف لدى دتبدید أي تصور-

�ΩѧϘϓ�ˬΔϳѧγϳέϟ�ΉΩΎѧΑϣϟ�ιأما ѧΧϳ�Ύѧϣϳϓϯ Ω�ΡΎѧΟϧϕϼѧρ·�έϭѧΣϟϰѧϟ·�ϰѧϠϋ�ϪѧϣΎϳϗα Ύѧγ

:مبادئأربعة

�ΩΩѧόϟ�ΕΣϣѧγ�Ωѧϗ�Δѧϧϭέϣϟ�ϩΫѧϫϭ�ˬϥϭϣѧο:المبدأ األول ϣϟϭ�ΔϛέΎѧηϣϟ�Ι ѧϳΣ�ϥѧϣ�έϭΣϟ�ΔϳΟέΩΗ

.2000، والجزائر في مارس 1995في  األردن:من شركاء الحوار باالنضمام مثل

�ϲΎѧϧΛϟ�ϊ)1+الناتو (األولثنائیة الحوار في المقام :لمبدأ الثانيا ΑΎѧρϟ�ΔѧΑϠϏ�ϥϣ�ϡϏέϟ�ϰϠϋϭ�ˬ

).7+الناتو (منتظم أساسعلى  األطرافانھ قد یسمح بعقد اجتماعات متعددة إال

�ϲѧϓ�ΔϛέΎѧηϣϟ�ΔϳρѧγϭΗϣϟ�ϝϭΩѧϟ�ϊ"نظریا"األطلسيیتعامل حلف شمال :المبدأ الثالث ѧϳϣΟ�ϊ ϣ

�ϡΩϋ�ΔγΎϳγ�ϲѧϓ�έѧϳΑϛ�έϭΩ�ϩΫѧϫ�ίأدتلتساوي، وقد الحوار با ϳϳϣΗϟΡΎѧΟϧ·ϕϼѧρ·�Ύѧϣϭ�έϭѧΣϟ

)1( Ibid, P 170.
،"حوار تائھ...األطلسي ـ المتوسطي"نبیل شبیب، )2(

http://www.islamonline.net/servlet/satellite?=articlea-crcid=1169972846104&pagename=zone-
arabic-news%2fnwllayout.
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�ϲѧϓ�ΎϬΗϛέΎѧηϣ�ϯأعقب Ωѧϣ�έΎѧϳΗΧ�ϲѧϓ�ΔѧϠϣΎϛ�ΔѧϳέΣΑ�ΔϛέΎѧηϣϟ�ϝϭΩѧϟ�ϊ ѧΗϣΗΗϭ�ˬϩέϳϭρΗ�ϥϣ�ϙϟΫ

�ϡϭѧϬϔϣ�ϙϟΫѧΑ�Δγέϛϣ�ˬΔϛέΎηϣϟ�ϙϠΗ�ϡΟΣϭ�έϭΣϟϲΗΫѧϟ�ϝѧοΎϔΗϟ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ϙѧϟΫ�ϥϭѧϛϳ�Ωѧϗϭ�ˬ

.برامج التعاون الفردیة

�ΔϧϭϠѧηέΑ�ΔѧϳϠϣϋ�ϝѧΛϣ�ˬϝΩΎѧΑΗϣ�ϭΣϧ�ϰϠϋاألخرىاستكمال وتعزیز الجھود الدولیة :المبدأ الرابع

�ϲѧѧΗϟΎѧѧϬϘϠρ�ΩΎѧѧΣΗϻϲѧѧΑϭέϭϷ�έѧѧΣΑϟ�ΓέΩΎѧѧΑϣϭ�ˬν ϳѧѧΑϷ�ϲѧѧΗϟ�ρѧѧγϭΗϣϟΎѧѧϬΗϘϠρ�ΔѧѧϣυϧϣϥѧѧϣϷ

)OSCE.)1أوروباوالتعاون في 

�έϭѧѧΣϟ�˯έϭ�ϥѧѧϣ�ϲѧѧγϳέϟ�ϑإن ΩѧѧϬϟ"Ύѧѧϳϛϳέϣ"ϭΗѧѧγϣϟ�ϰѧѧϠϋϭ�ˬ�ϲѧѧγΎϳγϟ�ϯϳ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧΛϣΗ

�ϰѧϠϋ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ˯Ω�ϙѧϟΫϭ�ˬρѧγϭΗϣϟ�ΔѧϘρϧϣ�ϰѧϠϋ�ϥϣϳѧϬϣϭ�ϱίإمكانیةتعظیم  ѧϛέϣ�έϭΩ

ϲѧϛϳέϣϷ�ϲѧϓ�ωίاإلدراكنابع من  ѧϧ�ϱ�ϊ ѧϣ�ϝѧϣΎόΗϟ�ΔѧϣϬϣ�ϲѧϓ�ρέϭѧΗϟ�έΎѧϳΧ�ΔѧϬΟϭϣ�ΔѧϳϣΗΣΑ

ѧѧϣ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�α ΟϭѧѧΗΗ�Ύѧѧϣϛ�ˬΕѧѧυϔΣΗ�ϥ·ϭ�ϰѧѧΗΣ�ϝΧΩѧѧΗϠϟ�ΔѧѧΑϭϠρϣϭ�ϰѧѧϣυϋ�ΓϭѧѧϘϛ�ϡϟΎѧѧόϟ�ϥ

�ν ѧѧѧόΑ�ϥϻΫѧѧѧΧ�ϝΎѧѧѧϣΗΣϥϳѧѧѧϳΑϭέϭϷ�ϝΧΩѧѧѧΗϠϟ�ΔѧѧѧΑϫ́Ηϣ�Δϳέϛѧѧѧγϋ�ΔѧѧѧγΎϳγ�ΕΫ�Αѧѧѧλ Η�ΎϣΩѧѧѧϧϋ�ϲѧѧѧϓ

ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΕΎѧѧϋί ϧϟϭ�ΕΎϋέѧѧλ ϟ.�έϭѧѧΣϟ�ϥΈѧѧϓ�Ϋѧѧϫ�ϰѧѧϠϋϲѧѧγϠρϷ�ϪѧѧΗϳϭί �ϥѧѧϣ�ϲρѧѧγϭΗϣϟ�˰

�ΔѧϳΑϟ�ϊت�ϡѧϼϣϟ�ΥΎϧϣϟ�ϝΛϣϳΔѧϣΎϗϹϣ�ΕέϳΩѧϘΗϭ�ϙέΗѧηϣ�ϡϫΎѧϔΗ،السیاسیة ѧϗϭϟ�ΔѧϠΛΎϣΔѧϳϧϣϷ�ϲѧϓ

األطلسيوحلف شمال أوالالضروري لتمكین الوالیات المتحدة األمري، وھو الفضاء المتوسط

ΎѧϳϧΎΛ�ϑ ѧϠΣϟ�ΔѧѧγΎϳγ�ΫѧϳϔϧΗ�ϥѧϣΔϳΟϳΗέΗѧγ·ϭ�ΎϬΗΩѧѧϣΗϋ�ϲѧΗϟ�ΔϛέΗѧηϣϟ�ΔѧόϣΟΗϣϟ�ΕΎѧѧϣϬϣϟ�Εϭѧϗ

)2(.1999الجدیدة للحلف في مؤتمر روما األمنیةالعقیدة 

�ϝϭΑϧρѧγ�ΓέΩΎΑϣ�Εόγ�Ωϗϭϰѧϟ·�έϭѧΣϟ�ϊ ѧϓέϲѧγϠρϷϣϟ�˰�έέѧϗ�Ι ѧϳΣ�ˬϲρѧγϭΗ˯Ύѧο ϋ

�ϥϭѧϧόΑ�ΔѧϘϳΛϭ�ϭѧϧΑΗ�Ι،تعزیز الحوار2004ھذه القمة المنعقدة في جوان الحلف في  ϳΣ"ΓΩѧϧΟ

έѧѧΛϛΎόѧѧγϭΗϭ�ΎѧѧΣϭϣρϲρѧѧγϭΗϣϟ�έϭѧѧΣϠϟ"،�ΎѧѧϬϳϓ�Ωέϭϥ˯Ύѧѧο ϋϷ�έϭѧѧΣϟ�ϊ ѧѧϓέ�ϭέέѧѧϗϰѧѧϟ·

ϬΟϟ�ΔϠϣϛΗϭ�ϰѧϠϋ�ΔϳϟϭΩϟ�Ωϭ،یناإلقلیمیو االستقراراألمنقصد المساھمة في "شراكة  حقیقیة"

�ϡΗѧѧϳϕΎѧѧϔΗϻ�ϰѧѧϠϋ�Δϛϳέѧѧηϟ�ΔϳρѧѧγϭΗϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϊأن ѧѧϣ�ϙѧѧϟΫ�ϰѧѧϠϋα Ύѧѧγ�ˬϯ ΩѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟΎΣ�ϝѧѧϛ

�ΩΎѧΣΗϻ�ΩϭѧϬΟϭ�ϝϭΑϧρѧγ�ΓέΩΎѧΑϣ�ϊ ѧϣ�ϝѧϣΎϛΗϟ�ϥΎϣѧο �ϰϠϋ�Ωϳϛ́ΗϟϭϲѧΑϭέϭϷ�ϊ ϳѧγϭΗ�ΔѧϳϧΎϛϣ·ϭ

.96، مرجع سابق، ص "األطلسیة الجدیدة في المتوسط"عبد النور بن عنتر، )1(
.294–293، مرجع سابق، ص ص كاظم ھاشم نعمة)2(
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έѧηϟ�ϝϭΩ�ϥΈѧϓ�ϲρѧγϭΗϣϟ�έϭѧΣϟ�α)1(.مھتمةأخرىدول متوسطیة إلىالحوار  ѧϛϋ�ϰϠϋϭ كة

)2(.جل السالم تستفید من موارد الحلف المالیةمن أ

ϭρ�ϥϳηΩΗ�ϲϓ�ϝϭΑϧργ�Δϣϗ�ΕϣϫΎγ�ΩϘϟ�Ι ϳΣ�ˬϲργϭΗϣϟ�έϭΣϟ�ϲϓ�ΩϳΩΟ�έ�ϥϳѧΑ�ϥѧϣ�Ϫϧ

�ΔѧϣΎΗ�Δϛέѧη�ϝϳϬѧγΗϟ�Δѧϣϼϣ�ΔѧϳϧϭϧΎϗ�ΕΎѧΑϳΗέΗϟ�ΔѧΟΎΣϟ�ϥѧϋ�˯ΎϔϠΣϟ�Ιاألساسیةالنقاط  ϳΩΣ�ˬΎϬϳϓ

ΔϳρѧγϭΗϣϟ�ϝϭΩѧϟ�ϊأمنیةقات اتفاإلىوفعلیة مع الشركاء المتوسطیین، وكذا الحاجة  ѧϣ.�Εόѧγϭ

ϙϳέѧηϟ�Δϟίˬ�وإعطائھابلدان عربیة متوسطیة في قمة اسطنبول إشراكإلىالوالیات المتحدة  ϧϣ

�ϊ ѧѧο ϭϟ�ΏΑѧѧγΑ�ΎѧѧϬϟ�ϥѧѧγΗϳ�ϡѧѧϟ�ϙѧѧϟΫ�ϥѧѧϛϟϭ"ϝѧѧόΗϔϣϟ"ϕέѧѧόϟϭ�ϥϳρѧѧγϠϓ�ϲѧѧϓ.)3(�ϲόѧѧγϟ�Ϋѧѧϫ�ϲΉѧѧϳϭ

Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧΑϭϧΟ�ϲѧѧγϠρϷ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ϪѧѧΟϭΗ�Ϫѧѧϳϓ�Αѧѧλ �Εѧѧϗϭ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϛϳέϣϷ�ϥѧѧϣ�˯ί ѧѧΟ�Δϛέѧѧηϟ�α

�ϝϭΩ�ΕѧΗϓΎϬΗ�Ι ѧϳΣ�ˬΎѧϬόϣ�ϲρΎѧόΗϟ�ϲϓ�ϑ ϼΗΧ�ϙΎϧϫ�ϥΎϛ�Ϫϧ�ϻ·�ˬϑ ϠΣϠϟ�ΓΩϳΩΟϟ�ΔϳϧϣϷ�ΓΩϳϘόϟ

ϲѧΑέόϟ�ϡϟΎѧόϟ�ϲѧϓ�ϑ ѧϠΣϟ�ϥϋ�ΔϳΑϠγ�Γέϭλ �ϙΎϧϫ�ϥϳΣ�ϲϓ�ˬϪϳϓ�Δϳϭο όϟ�ϰϠϋ�Δϳϗέηϟ�ΎΑϭέϭ.

�έΫѧΣ�ΏѧϗέΗϭ�ΏΎϳΗέΎΑ�έυϧΗ�ΔϳΑέόϟ�ϝϭΩϟ�ΔϳΑϟΎϐϓϰѧϟ·�ΓέΩΎѧΑϣϟΔѧϳϛϳέϣϷѧϓ يέΎѧρ·ϲѧγϠρϷ�ˬ

�ϝΎΑϘΗѧγ�ϥϋ�ΕέΫΗϋ�ϼΛϣ�έλ ϣϓϥϳѧϣϷ�ϑ ѧϠΣϠϟ�ΏΩѧΗϧϣϟ�ϡΎѧόϟ�ϱΎѧϣ�ϲѧϓ2004�ΓέѧΑΗόϣ�ϻ�Ϫѧϧ

�έϭѧΣϟ�ϊ ѧϓέϟ�ΩѧόΑ�Εϗϭϟ�ϥΣϳ�ϡϟϭ�ˬΔϘρϧϣϟ�ΝέΎΧ�ϑ ϠΣϟ�ϪΑ�ϡϭϘϳ�έϭΩ�ϙΎϧϫ�ΩΟϭϳϰѧϟ·�ϑ Ύѧλ ϣ

�ΫѧϬΑ�ΕѧΑΣέ�ϲѧΗϟ�έѧί Οϟ�α ѧϛϋ�ˬΔϛέηϟΡέѧΗϗϻˬѧΑ�ϝѧϣΎόΗϟ�ϲѧϓ�ϑ ϼΗѧΧϻ�υѧΣϼϧ�Ύѧϧϫϭ�ϥϳ

όϟ�ϝϭΩϟ�ˬϑ ϠΣϟ�ΓέΩΎΑϣ�ϊ ϣ�ΔϳργϭΗϣϟ�ΔϳΑέ�Ϋѧϫ�ϊ ѧϓΩ�ΎѧϣέѧϳΧϷϰѧϟ·�ΓΩѧϋΎϗ�ϕѧϓϭ�ΎѧϬόϣ�ϕΎѧϔΗϻ

�ϰϧόϣΑ�ˬ�ϪΗΎϳΟΎΣ�ΩϳΩΣΗ�ϲϓ�ΔϳέΣϟ�ΩϠΑ�ϝϛϟ�ϪϧϪΗΎϳϭϟϭϭϝϭΩ�ϊالتمایز الذاتي ѧϣ�ϑ ѧϠΣϟ�ϝѧϣόϳϭ�ˬ

έϭѧѧΣϟϭ�ˬΎѧѧϬΗΎόϠρΗϟ�ΏϳΟΗѧѧγΗ�ΞϣέѧѧΑ�ΩѧѧϳΩΣΗϟ�ϯ Ωέѧѧϓϝ̈́ѧѧγϟ�Ϋѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ΓϭѧѧϘΑ�Ϫѧѧγϔϧ�Ρέѧѧρϳ�ϱΫѧѧϟ

   ؟)1+26(مسارات ثنائیة أساسعلى  إقلیمیةأمنیةكیف یمكن تشكیل بنیة :اإلطار

�ϥΎѧϛ�ϝѧΑ�ˬϲρѧγϭΗϣϟ�έϭѧΣϟ�ιإن ѧΧϳ�ϡϟ�ϝϭΑϧργ�Δϣϗ�ϲϓ�ΩϳΩΟϟϕϼѧρ·�ϩΎѧΟΗΎΑ�ΓέΩΎѧΑϣ

�ϕέѧѧηϟ�ϥΩѧѧϠΑρѧѧγϭϷ ت�ϑ ΩѧѧϬϰѧѧϟ·�Δϛέѧѧη�α ϳѧѧγ΄ΗΔѧѧϳϧϣ�ϑ ѧѧϠΣϟ�ΎϬѧѧο έόϳϲѧѧγϠρϷ�ϥΩѧѧϠΑ�ϰѧѧϠϋ

.ϱϭϭѧϧϟ�ΎѧϬΟϣΎϧέΑΑ�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳϓإیراناألولىتستھدف بالدرجة معینة، أوسطیةمتوسطیة وشرق 

:من االنتقادات الموجھة للحوار على رأسھاالعدیدإلى باإلضافة

"اسطنبول وما بعد الحوار األطلسي ـ المتوسطي"علي مصباح، )1(
http://ar_quantara.de/webcom/show-article.php/c924/nr757//webcomshow.htm.

)2( Abdenour Benantar, "NATO Maghreb and Europe", Op.Cit, P 171.
)3( Ibid.
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 واألھدافوالنوایا اإلستراتیجیةقلة المعلومات حول التطورات�ϲѧϓ�ϑ ѧϠΣϟ�ΎѧϬόΑΎΗϳ�ϲѧΗϟ

.المتوسطاألبیضمنطقة حوض البحر 

الحوارإطارط وتطویر البرامج في انعدام التشاور لدى ضبط الخط.

 1(.بعین االعتبار بصفة كافیة حاجیات بلدان الحوار لدى صیاغة المقترحاتاألخذعدم(

�ϥϣѧο�ργϭΗϣϟ�ΏϭϧΟ�ϝϭΩΔϳΟϳΗέΗѧγ·�ϕέѧηϟ�ΔѧρέϘϣΩإدراج:المطلب الثاني

.األوسط

�ϝѧѧΛϣΗ�ΔѧѧϳρέϘϣϳΩϟΔѧѧϳϟέΑϳϠϟϯ ΩѧѧΣ·ϡѧѧϫ�ϡϳѧѧϘϟ�ί έѧѧΑϭΔϳѧѧγΎγϷ�ΔѧѧϣϭυϧϣϠϟ�ϡΎѧѧυϧϠϟ�ΔѧѧϳϣϳϘϟ

�ΓΩΎϳϘϟΎΑ�ϩέέϣΗγ�ϑ ϗϭΗϳ�Ι ϳΣ�ˬΩϳΩΟϟ�ϲϟϭΩϟΔѧϳΩΎΣϷ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϠϟ�ΓΩέѧϔϧϣϟϭΔѧϳϛϳέϣϷ�ˬ

�ϝѧΛϣΗ يالتاألمریكیةوعلى مدى تقبل واحترام الوحدات السیاسیة للمجتمع الدولي لھاتھ الوصفة 

�ϥϣѧѧο �ϲѧѧγΎϳγϟ�ϕѧηϟΕΎѧѧϳϭϟϭ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟΔѧϳϛϳέϣϷΩѧѧόΑ�Ύѧѧϣ�ΓέѧѧΗϔϟΓΩέΎѧѧΑϟ�ΏέѧѧΣϟ.)2(

�ϕϭϘΣϭ�ΔϳρέϘϣϳΩϠϟ�ΓΩϳΩΟ�ϡϳϫΎϔϣ�ΡέρϥΎѧγϧϹإلىبادرت الوالیات المتحدة األساسھذا على 

�ϱΫϟ�ˬϪѧΗΑϳϛέΗ�ϲѧϓ�ΎѧϣΎϫ�ΎόϠο،في العالم العربي �˰�ΎϳΟϳΗέΗγϭϳΟ�˰�ργϭΗϣϟ�ΏϭϧΟ�ϝϭΩ�ϝϛηΗ

ˬ��ΕΎϣϼόΗѧγϻ�ΔϟΎϛϭ�ˬΔϳϣϧΗϠϟΔѧϳϛϳέϣϷاألمریكیةالوكالة :منھااآللیاتوذلك عبر مجموعة من 

�ϝϳϛѧηΗϭ�ΔѧϳΑέϐϟ�ΔѧϳρέϘϣϳΩϟ�ΉΩΎѧΑϣϟ�ΞϳϭέѧΗϟ�ϑ ΩѧϬΑ�ˬΝέΎѧΧϟ�ϲѧϓ�ΔϠϣΎόϟ�ΔϳγΎϣϭϠΑΩϟ�ΎϬΗΎΛόΑϭ

�ΎϬΣϟΎѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧϣΩΧ�ϲѧѧγΎϳγϟ�ΎѧѧϬϣΎυϧϟ�ΞϳϭέѧѧΗϟ�ϰѧѧϠϋ�ϝѧѧϣόΗ�Ι ѧѧϳΣΑ�ϥρϧѧѧηϭϟ�Δѧѧϳϟϭϣ�ΓΩѧѧϳΩΟ�ΏѧѧΧϧ

)1(.المتواجدة بالمنطقة

أنحاءضرورة یجب نشرھا عبر مختلف األمریكياتیجي الدیمقراطیة في الفكر االسترإن 

�Δϳѧγϳέϟ�ΔѧΑϭΑϟ�Ωѧόϳ�ϱΫϟ�ΔϳέΣϟ�ϡίاألمرالعالم، وھو  ϳϧΎϛϳϣ�έϓϭΗ�ΏϠρΗϳ�ϱΫϟΔѧϳϧΎϛϣϹ�έѧηϧ

�Ύѧγϳέ�ϪΑϳλأثناءالدیمقراطیة، حیث شدد جورج بوش االبن ـ وسیرا على خطى والده ـ  ϧΗ�ϝϔΣ

)1( Ibid.
�έѧηϧϠϟ�ΔϧΎϗ�έΩ�ˬΔϧΗΎΑ�ˬέίمنذ نھایةد الناصر جندلي، التحوالت اإلستراتیجیة في العالقات الدولیة عب  )2( Οϟ�ˬΓΩέΎΑϟ�ΏέΣϟ

.176، ص 2010والتجلید، الطبعة األولى، 
)1( Michael Strumer and Others, "What Strategy for the Greater Middle Eeast",

http://www.se2.isn.ch/serviceengine/files/.../European_perspective_01_01.pdf
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�ΓΩѧѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧѧϳϻϭϠϟΔѧѧѧϳϛϳέϣϷϧΎΛ�ΓΩѧѧѧϬόϟ�ϲѧѧѧϓ�Δѧѧѧϳ20/01/2005ˬ�έѧѧѧηϧ�ρѧѧѧΑέ�Γέϭέѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ

:توفر قدر كاف من الحریة مؤكدا الدیمقراطیة بمدى

�ϩΎѧΟΗ�ϙέѧΣΗϳ�ϡϟΎѧόϟ�ˬΔѧϳέΣϟ�ΔѧΑϭΑ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ΔϳρέϘϣϳΩϟ�ϩΎΟΗ�ϲϓ�ϲϫϕϭѧγϷ�ϥѧϣ�ΓέѧΣϟاألممكبر أإن"

�ϝϼΧΔѧΑϭΑ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�έѧϛϔϟ�ΔѧϳέΣϭ�έѧϳΑόΗϟ�ΔѧϳέΣ�ϰѧϠϋ�ϡϟΎѧόϟ�Ώϭόѧη�ϝѧλ ΣΗγ�ˬΓΩΎόѧγϟبΔѧΑϭ�ΕΎѧϳΟΎΣϟ

�ϑ...والمعرفیة والتي ال تحققھا سوى الحریةاألخالقیة ѧϳϛ�ϡѧϠόϧ�ˬΏϭѧλ ϟ�ϲѧϫ�ΔѧϳέΣϟ�ˬΏϭλ ϟ�ϭϫ�Ύϣ�ϡϠόϧ

�ΓΩϳόγϟϭ�ΔϟΩΎόϟ�ΓΎϳΣϟ�ϥϣ̈́ϧϥΎѧγϧϺϟ�ϪѧΟϭ�ϰѧϠϋν έϷ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣϕϭѧγϷ�ΔѧϳέΣϭ�έѧϳΑόΗϟ�ΔѧϳέΣ�ˬΓέѧΣϟ

)2(".العالیةاألخالقیةا لھ صلة بالمبادئ االنتخابات، والوالیات المتحدة سوف تأخذ على عاتقھا كل م

�ΔѧѧѧϘϳέρϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳρέϘϣϳΩϟ�έѧѧѧηϧ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγ·�ϥѧѧѧϣ�Ώϳѧѧѧλ ϧΑ�ϲѧѧѧυΣ�ρѧѧѧγϭΗϣϟ�ϥ�ΩѧѧѧϳϛϷ

έѧѧηϣϟ�έѧѧυϧ�Ι ѧѧϳΣ�ˬέѧѧϳΑϛϟ�ρѧѧγϭϷ�ϕέѧѧηϟ�ωϭέѧѧηϣ�ΔѧѧΑϭΑ�έѧѧΑϋ�ΔѧѧϳϛϳέϣϷϭ�ϰѧѧϟ·�ϲѧѧϛϳέϣϷ�ω

ϛ�ργϭϷ�ϕέηϟΎΑ�Δϓϭέόϣϟ�ΔϘρϧϣϟѧγϭϟ�Ύϳѧγϭ�ϰѧϧΩϷ�ϕέѧηϟ�ϲѧΗϘρϧϣ�ϥѧϣ�˯ί Ο�ϝѧϣΎόΗϭ�ˬϰρ

ϰѧϟ·�ΎѧϳϧΎΗϳέϭϣ�ϥѧϣ�ΩѧΗϣϣϟ�ϲѧϓέϐΟϟ�ϥϳϭѧϛΗϟ�Ϋѧϫ�ϊ ѧϣ�ϰѧϠϋ�˰�ρѧγϭΗϣϟ�έѧΑϋ�˰�ϥΎΗѧγϛϳΟΎρ�Ϫѧϧ

�Γέρϳѧγϟ�ϑ ΩѧϬΑ�ΔϳΩΎѧλ Ηϗϭ�ΔϳѧγΎϳγϭ�Δϳέϛѧγϋ�ΕΎѧρρΧϣ�ΔϠϣΟ�ϊ ο ϭϭ�ˬϲϣϟΎόϟ�ρϔϧϠϟ�ϥϭί Χϣ

)3(.وترویض أو إسقاط النظم الحاكمة المھددة لمخطط الھیمنة الجدید،على دولھ

االبن ظل بوشإدارةحسب رؤیة أھمیتھجوھریا في األمریكيذا السعي وبقدر ما كان ھ

"Ύѧѧϳέυϧ"�ΏѧѧϧϭΟ�ϲѧѧϓΔϳѧѧγΎγ�Ε˯ΎѧѧΟ�ϰѧѧΗΣ�ˬΔѧѧϳϧϭϧΎϘϟϭ�ΔϳѧѧγΎϳγϟ�ϩΫѧѧϳϔϧΗ�ΕΎѧѧϗϭόϣ�ΏΑѧѧγΑ�Ϫѧѧϧϣ

�έΑϣΗΑѧγ�ϥϣ�έηϋ�ϱΩΎΣϟ�ΕΎϣΟϫ2001�ΫѧϳϔϧΗϟ�ΩΩѧΟϟ�ϥϳυϓΎѧΣϣϟ�ΎϫέϣΛΗѧγ�ϲѧΗϟ�ΞѧΟΣϟ�ϡΩѧϘΗϟ

.لعدة سنواتاألدراجمشروع ظل حبیس 

�ϕέѧѧηϟ�ωϭέѧѧηϣ�ί ѧѧϛΗέρѧѧγϭϷ�ϲΗϧѧѧγϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΔϳέѧѧηΑϟ�ΔѧѧϳϣϧΗϟ�ϱέѧѧϳέϘΗ�ϰѧѧϠϋ�έѧѧϳΑϛϟ

2002-2003ϲѧѧϫϭ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ΎѧѧϬϧϣ�ϲϧΎѧѧόΗ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧΛϼΛϟ�ι ϗϭѧѧϧϟ�ΩΩѧѧΣ�ϥϳΫѧѧϠϟϭ:�ˬΔѧѧϳέΣϟ

�ϑ έѧѧρΗϟ�ϥѧѧϋ�Δϟϭ̈́ ѧѧγϣ�ι ϗϭѧѧϧ�ΎѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�ˬΓέѧѧϣϟ�ϥϳѧѧϛϣΗϭ�ΔѧѧϓέόϣϟExtremism�˯ΎѧѧΟ�Ωѧѧϗϭ

:لتي حددھا التقریر عبر ثالثة حلول ھيالمشروع لیصحح ھذه النواقص ا

.178الحرب الباردة، مرجع سابق، ص منذ نھایةعبد الناصر جندلي، التحوالت اإلستراتیجیة في العالقات الدولیة )2(
،"سبتمبر، الواقع والتحدیات11ربي ما بعد عالعالم ال"لقاء المكي، )3(

http://www.aljazeera.net/mritems/stream/2006/9/8/1_642331_1_51.pdf
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.تشجیع الدیمقراطیة.1

.الحكم الراشد وبناء مجتمع المعرفة.2

)1(.توسیع الفرص االقتصادیة.3

�έρϳѧѧγ�ΩѧѧϘϟ�ϕέѧѧηϟ�ωϭέѧѧηϣρѧѧγϭϷ�ϰѧѧϠϋ�έѧѧϳΑϛϟΓΩѧѧϧΟϷ�Δϧѧѧγ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳΩΑ�ΔѧѧϳϟϭΩϟ2004 ،

"�ΔѧγΎϳγϟΓΩϭΩѧΣϣϟ�ΔѧϳέΣϟ"االبن المشجع جورج بوشحیث یعد بمثابة امتداد لخطاب الرئیس 

A forward policy of Freedom نھ على اعتبار أاألوسطفي الشرق"ϳΗγ�ΩόΑ�ϥѧϣ�ΎѧϣΎϋ�ϥ

�ΩѧΟΗ�ˬΔϳέΣϟ�ϥϣ�ϡϭέΣϣϡѧϣϷ�ΎϬѧγϔϧ�Ώέѧϐϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳρέϘϣϳΩϟأوسطالتساھل الغربي مع شرق 

ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϳΉΗϣϟ�ΕΩѧѧϳΩϬΗϟ�˯ϭѧѧΗΣ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩΎѧѧϗ�έѧѧϳϏ�ϡϭѧѧϳϟ")2(،�Εόѧѧγ�ΩѧѧϘϓ�ϪѧѧϳϠϋϭΩϹΓέ

�ϕέηϟ�ϲϓ�ΔϳρέϘϣϳΩϟ�ΔΟΫϣϧρѧγϭϷ"ˬ�ΩѧόΑ�Δѧλ"إلىعبر ھذا المشروع األمریكیة ΎΧρΎϘѧγ·

έηϣϟ�ϲρϐϳѧοإذنظام صدام حسین في العراق،  Η�ΔѧγϧΎΟΗϣ�έѧϳϏ�ΔϘρϧϣ�ωϭ�ϡ22�ΔѧϳΑέϋ�ΔѧϟϭΩ

)3(.وإسرائیل، باكستان، تركیاأفغانستان، إیرانكل منإلى باإلضافة

�ϲѧϓϭέΎѧρ·�ΎѧϬϬΟϭΗϰѧϟ·ΔѧϣΎϗ·�α ةاألمریكیالوالیات المتحدة إن ϳέѧϟ�ϩΎѧϋΩ�ΎѧϣϲѧϛϳέϣϷ

�εاألسبق ϭѧΑ�ΝέϭΟاألب"ΩѧϳΩΟ�ΎѧϳϟϭΩ�ΎѧϣΎυϧ"�ˬ�έΗϭѧΗϟ�έ΅ѧΑ�ΔѧΩϬΗϟ�ΔѧϟϭΎΣϣ�ϡϋί ѧΗΗϣϳϠϗϹѧ˰یةـ

ΎϬΑΑѧγΑ�ΔϣΎϘϟ�ΕΎϋίوإنھاء Ύϧϣϟˬ�ΏѧϳΗέΗϭΔѧϣυϧΔѧϳϣϳϠϗ·�ϊ ѧϣ�ϡΟѧγϧΗΎѧϫέΎϛϓ�ϡΎѧυϧϟ�Ϋѧϫ�ϝϭѧΣ

όϟ�ϝϭΩϟ�ΩΟΗ�Ύϧϫϭ�ˬΩϳΩΟϟ�ϲϟϭΩϟ�έѧΣΑϟ�ϰѧϠϋ�ΔϠρϣϟ�ΎϬϳϓ�ΎϣΑ�˰�ΔϳΑέν ϳѧΑϷ�ΎϬѧγϔϧ�˰�ρѧγϭΗϣϟ

ϡΎѧѧϣϯ έѧѧΑϛϟ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ΎϬϣѧѧγέΗϭ�ΎϬΗϣѧѧγέ�ΕΎѧѧϬΟϭΗϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ϡѧѧγέ�ϑ ΩϬΗѧѧγΗ�ΔѧѧϳϟϭΩ�ΔѧѧϳϠϣϋˬ

�ΕέΩΎѧѧΑϣϟ�ϥϳѧѧΑ�ΔѧѧΣΟέ΄ΗϣΔѧѧϳΑϭέϭϷ�ϲόѧѧγϟϭϲѧѧϛϳέϣϷ�έѧѧΑϋ�ρѧѧγϭΗϣϟ�ΔѧѧϘρϧϣ�ϝѧѧΧΩ�ϊ ѧѧϗϭϣΗϠϟ

ΔϠϣΎη�ΕέΩΎΑϣ�ˬ�ΕΎѧϬΟϭΗϟ�ϥϣο �ϙϟΫ�ϲϓ�ϥϳϛέΗηϣ�ϕέѧηϟΔϳρѧγϭ�ϥϳѧϛϣΗϟ�ϲѧϓ�ΔϳρѧγϭΗϣϟ�˰

�ϕέѧηϟ�ϥѧϣ�ΫΧ́ϳΔϳρѧγϭΎѧγΎγ�˰�Ϫѧϟ"إقلیميعربي نظام "في الدائرة العربیة برسم إلسرائیل

.99عبد القادر رزیق المخادمي، مرجع سابق، ص )1(
)2( Bernard Rogier, "Le Grand Moyen-Orient: Un Moment d'Utopie International?"

http://www.uk.linked.com/dnb/bernard-rogier/a/44b/167
)3( Ibid.
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Ύѧѧϳϛϳέϣ ـ،�˰�ϲρѧѧγϭΗϣϟ�Ρέѧѧρϟ�ϊ ѧѧϣ�ϲѧѧϘΗϠϳϭΎѧѧϳΑϭέϭѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧϣΩΧ�˰ـ�ϲѧѧϓ�ϥϳϓέѧѧρϟ�ϼѧѧϛ�ϟΎ

)1(.المنطقة

ϡϳѧϘϟ�ϥѧϣ�Δϣϭυϧϣϟ�ΎϬΗϏΎϳλتدعو واشنطن نظریا  �ϥϣο�ϕέѧη�ΎѧϬϟ�Νϭέѧϣϟ�ΔѧϳρέϘϣϳΩϟ

�Δϳϟϭϣηϥϣϸϟ�ϊأكثرتبني مفھوم إلىومتوسطیا، أوسطیا ΑΎѧϧϣϟ�ϑ ί ϧΗѧγϻ�ΔѧΟΎΣϟ�ϝϳΑѧγ�ϰѧϠϋ�ˬ

�ΔϳΩΎλ Ηϗϻϭ�ΔϳγΎϳγϟΏΎϫέϺϟ�Ύѧϣϛ�ˬϥΔϳѧγΎϳγϟ�ΔѧϳέΣϟ�ϥѧϣ�ΥΎѧϧϣ�έϳϓϭѧΗ�ϰѧϠϋ�ϲѧϧΑϣϟα Ύѧγ

"Δѧѧѧѧϓέόϣϟ�ϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣ"Knowledge Society�έѧѧѧѧΑΗόϳ�ˬΓΩϷϝѧѧѧѧΛϣϷΔϧέѧѧѧѧλ όϟ�ΕΎѧѧѧѧόϣΗΟϣϟ

)2(.العربیة

�ϕέѧѧηϟ�ωϭέѧѧηϣρѧѧγϭϷ�ΫѧѧΧ́ϳ�έѧѧϳΑϛϟ�ΕΎѧѧόϣΗΟϣϟ�ϪѧѧΑόϠΗ�ϱΫѧѧϟ�έϭΩѧѧϟ�έΎѧѧΑΗϋϻ�ϥϳѧѧόΑإن

Γέѧλˬ�إنتاجفي  أوسطیةالشرق  Ύόϣϟ�ΔѧϳϟϭΩϟ�ΕΎѧϗϼόϟ�ϲѧϓ�ΔϗϭΑѧγϣ�έѧϳϏ�Δѧϳϧρϭ�έѧΑϋ�ΕΩѧϳΩϬΗ

�Γέϭѧλأنوبذلك فھو یقدم تصورا جدیدا للتھدید على اعتبار  Α�˰�ΎѧρΑΗέϣ�Ωόϳ�ϡϟ�ϑ ϧόϟم�˰�ΓέѧηΎΑ

�ΔѧϳΑέόϟ�ΕΎόϣΗΟϣϟ�εإلى، بقدر ما یعود بالسلوك العدواني للدولة ρόΗϰѧϟ·�ΔϳѧγΎϳγϟ�ΔѧγέΎϣϣϟ

�ϥϳϠϋΎѧϔϟ�ϥΈѧϓ�ϲΑέόϟ�ϯ.المغیبة واقعیا ϭΗγϣϟ�ϰϠόϓ"ϥϳѧϳόϣΗΟϣϟ"�ϰѧϠϋ�ΓέΩѧϘϟ�ϥϭѧϛϠϣϳ�ϥѧϣ�ϡѧϫ

بین قــالتوفیولیس الدول، فقد فقدت مصر القدرة على "العدو "تعریف 

�Ϋѧϧϣ�ϭΩѧόϟ�Ϋѧϫ�ϑإعادةكعدو، وبین رغبة النظام في إلسرائیلجتماعي الناظر الحراك اال ѧϳέόΗ

)1(.1979عام كامب دیفیدالتوقیع على اتفاقیة 

�έѧѧϳΑϛϟ�ρѧѧγϭϷ�ϕέѧѧηϟ�ϰϣѧѧγϣ�ΕѧѧΣΗ�ΩѧѧϳΩΟϟ�ϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϲѧѧΑέόϟ�ϡΎѧѧυϧϟ�ϊ ѧѧο ϭ�ϡѧѧγέ�ΎϣΩѧѧϧϋ

ϪΣϟΎѧλرخارطة  المنطقة وخط الحدود القائمة فیھا، أخذ في االعتبا ϣ�ϝϭϷ�ϡΎѧϘϣϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳϭϳΣϟ

�ϪΣϟΎѧλ ϣ�ΏѧϳϠϐΗ�ϲѧϓ�ϥϳέΎѧΑΗϋϻ�ϡΩΎѧλ Η�ϝΎѧΣ�ϲѧϓ�ΩΩέѧΗϳ�ϡϟϭ�ˬϲϧΎΛϟ�ϡΎϘϣϟ�ϲϓ�ϲϠΧΩϟ�ϊ ο ϭϟϭ

�ϼϣΎѧϋ�ρϔϧѧϟ�ϥΎѧϛ�ϑ.والتعسف في التعامل مع الوضع الداخلي ѧϳϛ�ϙѧϟΫ�ϝѧϛ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�υѧΣϼϳϭ

ΔѧѧϘρϧϣϠϟ�ΓΩѧѧϳΩΟϟ�ΔѧѧρϳέΧϟ�ϡѧѧγέ�ϲѧѧϓ�ΎϳѧѧγΎγˬ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑΕέΎѧѧΑΗϋϻ�ΩѧѧΣ�ϯ Ωѧѧϟ�Δϳѧѧγϳέϟ

)1(�ϲϧΎΟΩѧѧϟ�ϲϗΩѧѧλ �ΩѧѧϣΣ�ˬϥϭέѧѧΧϭ"ϲѧѧΑέόϟ�ϥρϭѧѧϟϭ�ΓΩѧѧϳΩΟϟ�Δϳρѧѧγϭ�ϕέѧѧηϟ�ΕΎϳΩѧѧΣΗϟ" ،ϲѧѧΑέόϟ�ϝΑϘΗѧѧγϣϟ�ΔѧѧϠΟϣ�ˬ�ˬϥΎѧѧϧΑϟ
.64، ص 2000بیروت، مركز الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، سبتمبر 

)2( Bernard Rogier, Op.Cit.
)1( Ibid.
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�Γέѧυϧϟ�ϊ·)2(الوالیات المتحدة األمریكیة الیوم ال یزال ضمان وجود إسرائیل ϳγϭΗ�ϲϟΎΗϟΎΑϭ�ˬ�ϰѧϟ

�ΎѧѧΑϛέϣ�ΎѧѧϫέΎΑΗϋΎΑ�ϝѧѧϛϛ�ΔѧѧϘρϧϣϟϪѧѧϧϣ�˯ί ѧѧΟ�ϲѧѧϓ�ΔϠѧѧλ ΎΣϟ�ΕϼϋΎѧѧϔΗϠϟ�ϊ ѧѧο Χϳ�ΎѧѧϳϣϳϠϗ·�Ύѧѧϳϧϣˬ�ϊ ѧѧϣ

�˰�ϝϭΩѧϟ�ϝϛ�ϡϫΎγΗ�ϥ�ϰϠϋ�ˬϝϳέγ·ϭ�ρϔϧϟ�Ύϣϫ�ϥϳΗϳέϫϭΟ�ϥϳΗϳο ϗ�ϰϠϋ�ί ϳϛέΗϟ�Ωέѧϳ�ϲѧΗϟ�ϭ

έѧϳΑϛϟ�ρѧγϭϷ�ϕέѧηϟ�ϡΎѧυϧ�ΕѧΣΗ�Δϳϭί ϧϣϟϭ�˰�έϭΩ�ΏόϠΗ�ϥ�ΎϬϟˬϫΩϬѧηΗ�ϲѧΗϟ�ΕΎѧΑϳΗέΗϟ�ϲѧϓ ا

ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�Δѧѧϳ΅έϠϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ΔѧѧϘρϧϣϟ.�ΔѧѧϳΑέΎϐϣϟ�Δѧѧϳρϔϧϟ�ϯ ϭϘϟΎѧѧΑ�ϲѧѧϛϳέϣϷ�ϡΎѧѧϣΗϫϻ�έѧѧϬυϳ�Ύѧѧϧϫϭ

)ΎѧѧϳΑϳϟϭ�έѧѧί Οϟ(ϟ�ϡϼѧѧγϟ�ΔѧѧϳϠϣϋ�ϲѧѧϓ�ϡϫΎѧѧγΗ�ϥ�ϥѧѧϛϣϣϟ�ϥѧѧϣ�ϲѧѧΗϟ�ΔϳѧѧγΎϳγϟ�ϯ ϭѧѧϘϟϭ�ˬ�˰�ϲѧѧΑέό

).تونس والمغرب(اإلسرائیلي 

�ϕέѧηϟ�έϣΗ̈́ϣ�έΎγϣ�ϲϓ�α ϧϭΗϭ�Ώέϐϣϟ�ϥϣ�ϝϛ�έϭΩϓρѧγϭϷ�ϝΎϣѧηϭΎѧϳϘϳέϓ·MENA

�ϰόѧѧγΗ�ϲѧѧΗϟ�ϥρϧѧѧηϭ�ϥѧѧϣ�έѧѧϳΑϛ�έϳΩѧѧϘΗ�ϑ έѧѧϋϰѧѧϟ·�ΔѧѧϳΎϧΛϟ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϥѧѧϣ�ΔϛΑѧѧηΑ�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ρѧѧΑέ

)3(.لتعزیز ھذا المسار

�ϰѧϠϋ،تحقیقھإمكانیةقد ترھن الكبیر یواجھ تحدیات كبرىاألوسطمشروع الشرق أنإال

�έΎΑΗϋ�ϲѧϓ�ΎѧϳϟΎΣ�ϝϭΩѧΗϳ�Ύѧϣϟ�ΩΎѧο ϣ�Ύϋϭέηϣ�ϝϛηϳ�ϪϧρΎѧγϭϷ�ΔϳѧγΎϳγϟΔѧϳϣϼϋϹϭ�ΔѧϳΑέόϟ

.من الداخل تتأتىدیمقراطیة قد رار مفاجئة إلق" ثورات شعبیة"من 

ΔѧѧΟϭϣϓ�ΏΑѧѧγΑ�ί ϭѧѧόϟϭ�έѧѧϘϔϟ�ΓϭѧѧϘϟ�ϊ ρΎѧѧϘΗ�ϥѧѧϣ�ϲѧѧΑέόϟ�ϡϟΎѧѧόϟ�ΎϫΩϬѧѧηϳ�ϲѧѧΗϟ�ΕΎΑέρѧѧο ϻ

�έϳΩλ ΗΩέϭΗѧγϣϟ�ϡΧο ΗϠϟ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟˬ�ρѧρΧ�ϊ ѧϗϭ�ϊ ѧϣ�ˬϲϣϟΎѧόϟ�ΩΎѧλ Ηϗϻ�ϰѧϠϋ�Ϫѧο έϓϭ

�ϲѧϓ�ϲγΎϳγϟ�ϊإسرائیلرسمتھا قوى خارجیة على رأسھا  ο ϭϟ�Δϋί ϋί ϟέѧΛϛ�ϥѧϣϲѧΑέϋ�ΩѧϠΑˬ

�ΏѧΟϳ�ϱΫѧϟ�ΝΫϭϣϧϟϭ�ΏϠϘϟ�ϊإسرائیلجدید تكون فیھ أوسطشرق إرساءبھدف  ϗϭϣϥ�ϯ ΫѧΗΣϳ

.دیمقراطیابھ 

�ϭѧϫϭ�ΔѧϳρέϘϣϳΩϟ�ΔѧΑόϠϟ�ϲѧϓ�ϊ"مستجد"العب بروزأنغیر  ϗϭΗϣ�έϳϏ"έϭѧϬϣΟϟ"�ΔѧϳΩΑ

، محدثا ثورة في 25/01/2011في  المصریة ا، وبعدھ14/01/2011 في من الثورة التونسیة

.76حمد صدیق الدجاني وآخرون، مرجع سابق، ص أ)2(
)3( Abdenour Benantar, La Mediteranée Occidentale entre Regionalisation et Mondialisation,

Op.Cit, P 85.
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�ρѧρΧΗ�Ύѧϣϋ�ΎϳέΫΟاألوسطوجھ الشرق الوعي والمفاھیم لدى شعوب المنطقة، وھو ما قد یغیر 

)1(.ربیین لھالوالیات المتحدة وحلفائھا الغ

�ϰϠϋ�ΏΎΑѧηϟ�ϥѧϣ�ϝϳΟ�ί"رالجمھو"ویفسر ھذا الالعب المستجد  ϭέΑ�Ϫϧ�ϪѧϘΗΎϋ�ϰѧϠϋ�ΫѧΧ

Ύϔϛ�ΏϳϟΎѧѧγ�ΎϋΩѧѧΗΑϣ�ˬέѧѧϳυϧΗϟ�ϥѧѧϋ�ΩѧѧϳόΑ�ΔѧѧϳϧΩϳϣϟ�ΕΎѧѧο ΎϔΗϧϻ�ΓΩΎѧѧϳϗ�Δϳϟϭ̈́ ѧѧγϣ�έѧѧϳϏϭ�ΓΩѧѧϳΩΟ�ΔѧѧϳΣ

Δѧѧϓϭϟ́ϣˬϟ�ϯ Ωѧѧϟ�ΩΩέѧѧΗϟϭ�ΓέѧѧϳΣϟϭ�ϝϭϫΫѧѧϟ�ΕΑΑѧѧγέϛϔϟ�ΏѧѧΧϧΔѧѧϳѧѧγΎϳγϟϭϳ�ΔρϠѧѧγϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϣΎϘϟ�Δ

�ΩѧϳόΑ�ϲόϣΗΟϣ�˯Ύο.والمعارضة خاصة في األیام األولى ϓ�ϥϣ�ΩϳΩΟϟ�ϱέϭΛϟ�ϝϳΟϟ�ϕϠρϧ�Ωϗϭ

�ϭ�Δѧϳϭϓ�ϥϭΩѧΑ�ΔѧϣΎϋ�Δѧϳϧρϭ�ϪΗϣѧγ�ΕѧϧΎϛ�ΎѧϣϠΛϣ�ˬΔѧϳϧϳΩϟϭ�Δϳϟϭϣηϟ�ΎϬΗΎόϳέϔΗϭاإلیدیولوجیةعن 

)2(.تعصب أو تطرف

ΔϋΎϧѧλالتونسيیمكن القول بأن الحدث األساسعلى ھذا  �ΎѧϧΎϛ�ϱέѧλ ϣϟ�Ι ΩΣϟϭ�ΔѧϳϠΣϣ

)3(.وقد تكون عالمیةوإقلیمیةبامتیاز، وبتأثیرات عربیة 

:ھماأساسیینأمرینإلىالتي شھدتھا المنطقة األحداثتشیر 

�ΔѧϣϬϣϟ�ΕϭρΧϟ�ϥϣ�ΩϳΩόϟΎΑ�ϡΎϳϘϟ�ϥϣ�ΩΑ�ϻ�ˬΩϳΩΟϟاألوسطلتحقیق مشروع الشرق :أوال

ΕϭѧρΧϟ�ϩΫϫˬ�أھمإحدىوسط، والمتاألوسطفي دول الشرق اآلنالقائمة األنظمةولعل تغییر 

�ϕέѧѧη�ΕΎѧѧϣϭϛΣ�ΩѧѧϳέΗ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟΎϓΔϳρѧѧγϭΔѧѧϳϟέΑϳϟѧѧϣ�ΝέѧѧΧΗ�ΔѧѧϟΩΗόϣ�ˬΎϬΑϭόѧѧη�ΏѧѧϠϗ�ϥ

Ηγ�ΎѧѧϬϧΈϓ�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭ�ϭѧѧϫ�Ϋѧѧϫ�ϝѧѧόϟϭ�ˬΎѧѧϬΗέϭΛ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϣϋΩ�ΩѧѧόΑ�ΓΩѧѧϳΩΟϟ�ΕΩΎѧѧϳϘϟ�ϩΫѧѧϫ�Ε˯ϻϭ�ϥϣѧѧο

Ωѧϫ�ϲѧΗϟϭ�Δϳέѧλاألمریكانالسبب في تناقض تصریحات القادة  ϣϟ�ΓέϭѧΛϟ�˯ΎϧΛ�Εϓϰѧϟ·�ΕϳΗѧηΗ

)1(.الرأي العام

έϭѧΛϟ"�ϡϬϘΗΎѧϋ�ϰѧϠϋΓέΩ·ϭΩ�έϭѧϣ�ΡΎѧΟϧ�ΩѧόΑ�Ύѧϣ�ΔѧϠΣέϣ�ϲѧϓ�ϡѧϬϟ"یأخذ أنإمكانیة:ثانیا

ΓέϭѧѧΛϟ�ΎѧѧϳΎϘΑ�ϥѧѧϣ�ι ϠΧΗѧѧϟϭΔѧѧϣυϧϷΔѧѧϣϳΩϘϟˬ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϛϭΔѧѧϳΑέϐϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϊ ѧѧϣ�ϝѧѧϣΎόΗ�ϡΎѧѧϳϗ�ϝϼѧѧΧ

".الالعب المستجد في مشروع الشرق األوسط الجدید"حجاج بوخضور، )1(
http://www.alqabas.com.kw/article.aspx?=id=674440

)2(�ˬϥΎΑόѧη�ϥγΣϟ�ΩΑϋ"�ˬέѧλ ϣ�ˬα ϧϭѧΗΔѧο ΎϔΗϧϻ�ΩѧόΑ�Ύѧϣ�ΔϠѧγ"،ΔѧϠΟϣϲѧΑέόϟ�ϝΑϘΗѧγϣϟ�ΕΎѧγέΩ�ί ѧϛέϣ�ˬΕϭέѧϳΑ�ˬϥΎѧϧΑϟ�ˬ
.92، ص 2011، مارس 385الوحدة العربیة، العدد 

.92، ص المرجع نفسھ)3(
".بین مشروع الشرق األوسط الجدید والوحدة العربیة ما"سامي العارضة، )1(

http://arabicpeople.com.cn/99002/1001902/7312108.html.
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ϰϣέϳѧγ�ϱΫѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ϙѧϟΫ�Ιاألمریكيللمشروع الثورات، وھو ما یمثل ضربة موجعة  ϭΩѧΣ�Δѧϟ

ϰѧѧϟ·"ΦϳέΎѧѧΗϟ�ΔѧѧϠΑί ϣ"،�ΔѧѧϘρϧϣϟ�ѧѧηέϳ�Ύѧѧϣ�ϭѧѧϫϭϰѧѧϟ·Νϭѧѧϟϭ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΎϋέѧѧλ ϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϠΣέϣ

.أوسطيالمتوسطي والشرق األمنوالخارجیة مؤثرة بذلك على 
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.في منطقة المتوسطاألمریكيالدخول االقتصادي :المبحث الثالث

�ϲΟϭϟϭϳΩѧϳϻ�ϝѧϣΎόϟ�ϊ" اѧϳϭϗ"ادیا أمریكیا صط دخوال اقتسشھدت منطقة المتو ѧΟέΗ�ΩѧόΑ

�ϥΎѧѧϛ�ϱΫѧѧϟѧѧγ�ϑ ΩѧѧϬΗ�Δѧѧϳϛϳέϣ�ΓϭѧѧρΧϛ�ϙѧѧϟΫϭ�ˬΓΩέΎѧѧΑϟ�ΏέѧѧΣϟ�ϡΎѧѧϳ�ΩΎϰѧѧϟ·ί ѧѧϳί όΗ�ΕΎѧѧϗϼόϟ

ϝϭΩ�ϊ)التجاریة(ادیةصاالقت ѧϣϭΗϣϟѧγѧϬΣέρΑ�ϲѧΑέϐϟ�ρѧλ Ηϗ�ωϭέѧηϣ�Ύ�ϱΩΎ"ѧο ϭ"�ϪѧΟϭϣ

ΕΎΗѧηϧίفي إطار ما یعرف بمبادرة دول المغرب العربي الثالثإلى ϳ،�ϱΫѧϟϭέΩ�ϝϭΎѧΣϧѧγ�ϪΗ

ϭΗϣ�ϝϘΗϷ�ϱΩΎѧλسالتوجھ الم"ضمن معادلة  Ηϗϻ�έϭο Σϟ�ΔϣΣί ϣ�ϭ�Ύϳργ�ϲѧϓ�ϱϭѧϘϟ�ϲѧΑϭέϭ

."المنطقة

�ϝϘΗѧγϣ�ϲΟϳΗέΗγ�ϪΟϭΗϡ�ρѧΧ:المغاربیةاألمریكیةالشراكة :األولالمطلب 

.ـ مغاربیةاألورومواز للشراكة 

�ϑأنعلى الرغم من  έѧΗϋϻϲѧϛϳέϣϷΎѧΑϭέϭϷ�˰�Ύѧγϧέϓ�˰�ΎѧϬϘΣΑ�ι ϭѧλ Χϟ�ϪѧΟϭ�ϰѧϠϋ

�ϥѧϣ�ϝϬϧϳ�ˬΓΩέΎΑϟϭ�ΔϳϧΎΛϟ�ΔϳϣϟΎόϟ�ϥϳΑέΣϟ�ϥϳΑ�Ύϣϳϓ�ϲΑέόϟ�Ώέϐϣϟ�ΔϘρϧϣ�ϰϠϋ�Ϋϭϔϧϟ�ργΑ�ϲϓ

:ثالثة عوامل ال یمكن تجاھلھا

ύέѧϓ�ϥѧϣ�Εˬ�أن:أولھا ѧ́ϳ�ϡѧϟ�Ϋϭѧϔϧϟ�ΫѧϫΎѧϣϧ·ϭ�ϩΩέѧϣϰѧϟ·اإلرث�ϱέΎϣόΗѧγϻϲѧΑϭέϭϷ

�ˬΔѧѧϘρϧϣϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϲѧѧϓ�ϩέϭΫѧѧΟΑ�Ώέѧѧο ϳ�ϱΫѧѧϟΎΛϭΎѧѧϬϳϧ:أن�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ΕѧѧϧΎϛ

�ϰѧϠϋ�Ϡρѧλأوالحرص على احترام قسمة العمل االمبریالیة إلىمدفوعة خالل ھذه الفترة  �Ύϣ

�ϙѧγΎϣΗϟ�ϥΎϣοأنفھو ثالثھاأما، "األدواربتقاسم "تسمیتھ  �ϰϠϋ�ΓέΑΟϣ�ΕϧΎϛ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ

.في الرأسمالیة العالمیة من الخطر الشیوعي

ΩѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ϥΎϋέѧѧγ�ϑأنإال έѧѧΗϋϻ�ΫѧѧϫΓΩέΎѧѧΑϟ�ΏέѧѧΣϟ�ΩѧѧόΑ�ϊ ѧѧΟέΗϟ�ϲѧѧϓˬ�α ϳѧѧγ΄Ηϟ�ϪѧѧϔϠΧϭ

�ΔѧϘρϧϣϟ�ϝϣѧηΗϟ�Ϋϭѧϔϧϟ�ϕρΎѧϧϣ�ϊأمریكیةلرؤیة  ϳѧγϭΗ�ϰϠϋ�ΔϣΎϗ�ˬϲΑέόϟ�Ώέϐϣϟ�ΔϘρϧϣϟ�ΓΩϳΩΟ

�ϑ، فإن المجال االقتصادي الاإلستراتیجیةنھ على عكس الرھانات لمغاربیة على اعتبار أا έѧόϳ
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�ϡγΎϘΗϭΩϷέ�ϥѧϋ�ΕϳϣΗѧγϣϟ�Ι ѧΣΑϟΎΑ�ί ϳϣΗϳ�ϡϟϭόϣ�ΩΎλ Ηϗ�ϝυ�ϲϔϓ�ˬϕϭѧγϷ�ϻ�ΔѧγϓΎϧϣϟ�ϥΈѧϓ�ˬ

)1(.حدود لھا حتى بین الحلفاء االستراتیجیین

�ϲϟϭΗ�ΎϬϠόΟ�ΎϣΔѧϳϣϫ�ϲѧϓ�ϲΑέΎѧϐϣϟ�ϊاألسبابلقد وجدت الوالیات المتحدة من  ѧϗϭϣϟ�ΫѧϬϟ

ΎϬΗϳΟϳΗέΗѧѧγ·�ϰѧѧϠϋ�Εί ѧѧϛέ�Ι ѧѧϳΣΑ�ˬΔѧѧϳϧϭϛϟΔѧѧόΑέ�ϝѧѧϣϭϋΕѧѧγγΔѧѧϳΩΑϟ�ϡΎѧѧϣΗϫϻϲѧѧϛϳέϣϷ

:بالمنطقة وبررتھ وھي

�ϝѧѧѧϣΎόϟϝϭϷ:�ϥѧѧѧϣ�ϡϏέѧѧѧϟ�ϰѧѧѧϠϋϥΎѧѧѧϳϘϳέϓ·�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγϭ�ΎѧѧѧϳϭϳΣ�ϻΎѧѧѧΟϣ�ϥѧѧѧϛΗ�ϡѧѧѧϟ

ϥρϧѧѧηϭϟˬأنإالϧϳΗѧѧγϟ�Εϭϧѧѧγ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϟ�ϲΗΎϳϓϭѧѧγϟ�ϕέѧѧΗΧϻϳϧϳόΑѧѧγϟϭ�ΕΎϳ�ϝѧѧόΟ�ˬΕΎΓέΩϹ

ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ϰѧѧϠϋ�ϥϳΑΑѧѧγϟ�ΎѧѧϬΑ�ΓέѧѧϳΑϛ�ΔѧѧϳΎϧϋ�ϲϟϭѧѧΗϝѧѧϗϷˬΎѧѧϣϬϟϭ:�ΎѧѧϬΎϔϠΣϟ�ϯ έѧѧΑϛ�ϟΎѧѧλ ϣ�ΩϭѧѧΟϭϟ

ϥϳѧѧѧϳΑϭέϭϷ�ΓέΎѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧϓ)ΎѧѧѧϛϳΟϠΑϭ�ˬΎѧѧѧϳϧΎρϳέΑ�ˬΎѧѧѧγϧέϓ(و ،ΎѧѧѧϣϬϳϧΎΛ:�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬΗΑϏέ�ϑ ѧѧѧΣί ϟ�Εѧѧѧϗϭ

�έΎΑΗϋ�ϰϠϋ�ϲΗΎϳϓϭγϟ�ϟΎѧλ ϣϟ�ΩΩѧϬϳϭ�ϝΑ�ˬρϘϓ�ϥϳϳΑέϐϟ�ΎϬΎϔϠΣ�ϟΎλ ϣ�ΩΩϬϳ�ϻ�ϪϧΔѧϳϛϳέϣϷ

�έΣΑϟϭ�ργϭΗϣϟέѧϣΣϷˬ�ΓΎѧϧϗ�Δѧλاألبیضكالبحر إفریقیاعلى مشارف أخرىفي مناطق  ΎΧϭ

.ρϔϧѧϠϟ�ϱέѧΣΑϟ�ϱέΎѧΟΗϟ�ϕѧϳέρϟ�ϲѧϓباب المندب التي تعتبر مناطق مفصلیةمضیق السویس و

�ϰϠϋ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�Ελ έΣ�ΫϛϫϭΩΎѧΟϳ·�ϲѧϓϭ�ˬΓέΎѧϘϟ�ϲѧϓ�ΔϳѧγΎϳγϭ�Δϳέϛѧγϋ�ί ΎѧϛΗέ�ΔѧρϘϧ

�ϪѧϟϭΩ�ν ѧόΑ�ϊ ѧϓΩ�ϰѧϠϋ�Εѧλ έΣ�ΎѧϣϠΛϣ�ˬϲѧΑέόϟ�Ώέϐϣϟ�ΔϘρϧϣ)Ώέѧϐϣϟ(ϰѧϟ·�ΓΩϋΎѧγϣϟ�ϡϳΩѧϘΗ

).التدخل في زائیر وبنین مثال(إفریقیابعض الحركات الثوریة في خمادإل

�ϝΎѧόϔϟ�έϭΩѧϟ�ϥϣίاألمریكيیتعلق بالقلق :العامل الثاني ΟϠϟέѧ"�ΔѧϳϧϳΩϣϭΑϟ"�ϰѧϠϋ�˯ϭѧγ

�έϭΩ�ϭѧϫϭ�ˬΔѧϣΎϋ�Δϔѧλأو، اإلقلیمیةومنظمتھا  ةاألفریقیصعید القارة  Α�Ι ѧϟΎΛϟ�ϡϟΎόϟ�Ωϳόλ �ϰϠϋ

�ΔϛέΣ�ϲϓ�ΓΎϳΣϟ�Ι όΑΔѧϣΎϋ�Δϔѧλ Α�ϲΑϭѧϧΟϟϭ�ϱέΎϘϟ�ϯ ϭΗγϣϟ�ϰϠϋ�ί ΎϳΣϧϻ�ϡΩϋˬ�ϼϛѧη�ϝѧΛϣϳϟ

�ϥѧѧϣϝΎϛѧѧη�ϱέѧѧλ ϣϟ�έϭΩѧѧϠϟ�ϑ ΎϧΗѧѧγϻ"ϱέѧѧλ Ύϧϟ"�ϲѧѧϓΎϳϧϳѧѧγϣΧϟΕϭ�ϥέѧѧϘϟ�ϥѧѧϣ�ΕΎϳϧϳΗѧѧγϟ

�Ύϣϭ�ˬϲο Ύϣϟ�ϝΧΩѧϣ�ϥѧϣ�ϩί έϓΝΎѧΗϧϹ�Γέѧϛϓ�ΎϬϔѧλ ϭΑ�ΩѧϳΩΟϟ�ϲϣϟΎѧόϟ�ϱΩΎѧλ Ηϗϻ�ϡΎѧυϧϟ�Γέѧϛϓ

�ΎѧϫέϭΩإلىبالجزائر ال ینصرف األمریكيلیھ فإن االھتمام وع.مناوئة لنظام الھیمنة الرأسمالیة

)1( Abdenour Benantar et Autres, La Mediterranée Occidentale Entre Regionalisation et
Mondialisation, Op.Cit, P 88.
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�ϲѧѧγΎϳγϟϲѧѧϣϳϠϗϹΏѧѧγΣϓˬ�ϩΩѧѧόΗϳ�ϝѧѧΑϰѧѧϟ·�ΎϬΗѧѧγΎϳγ�ϰѧѧϟϭ�ΔѧѧϗΎρϠϟ�ΞΗѧѧϧϣ�ΩѧѧϠΑϛ�ΔϳΩΎѧѧλ Ηϗϻ�ΓϭѧѧϘϟ

".أوبك"منظمة الدول المصدرة للنفط المزعجة على صعید 

Ι ѧѧϟΎΛϟ�ϝѧѧϣΎόϟ:�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ϪѧѧΗέΑΗϋ�ΎѧѧϣΑ�ϝѧѧλ ΗϳΔѧѧϳϛϳέϣϷέΧΗ�έϭΩ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϳΑϳϟ�ΎѧѧϳΑϳ

�ρϳѧѧΣϣϟϲѧѧϣϳϠϗϹ�ϲѧѧΑέόϟϲѧѧϘϳέϓϹϭϥѧѧϣ�ˬ�ϲѧѧΑϳϠϟ�ϡϳϋί ѧѧϟ�ΔѧѧϳΎϋέ�ϝϼѧѧΧϲϓΫѧѧϘϟ�έѧѧϣόϣ�ϝΎѧѧλ ϔϟ

�ΔΣϠѧγϣϟ�ΔѧϳέϭΛϟ�ΔѧϛέΣϠϟ�ϰѧΗΣϭ�ˬϲѧΑέόϟ�έΎѧγϳϟϭ�ΔѧϳϧΎϧΑϠϟ�Δϳϧρϭϟ�ΔϛέΣϟϭ�ΔϳϧϳργϠϔϟ�ΓέϭΛϟ

�ϥѧϣ�ϲѧΑϳϠϟ�ϡΎѧυϧϠϟ يΩѧόϟ�ϝΎѧϘΗϧ�έѧγϔϳ�Ύѧϣ�ϭѧϫϭѧϛϳέϣϷ˯�،الالتینیة وایرلنداوأمریكاإفریقیافي 

�ϝΎѧϳΗϏ�ΔѧϟϭΎΣϣϭϲϓΫѧϘϟ�ΩѧϬϋ�ϝϼѧΧϥѧϐϳέˬϰѧϟ·�έΎѧλ،خالل قصف ثكنة العزیزیة Σϟ�ν έѧϓ

.لوكربيفیما یتعلق بقضیة كلینتونعلى لیبیا في عھد

�ϲѧΑέόϟ�ωέѧλ˰�:العامل الرابعأما ϟ�Δϳѧο ϘΑ�ϲѧΑέόϟ�Ώέѧϐϣϟ�ΔϠλ Α�ϝλ ΗϳϓϲϠϳέѧγϹ�ˬ

ΟѧѧηΗ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�Εѧѧλإذ έΣ�έϭΩ�Ώѧѧόϟ�ϰѧѧϠϋ�Ώέѧѧϐϣϟ�ϝѧѧΛϣ�ΎѧѧϬϧϳόΑ�ΔѧѧϳΑέΎϐϣ�ϝϭΩ�ϊ ϳ

ΔѧϬΟ�ϥѧϣ�ΔϳϧϳρѧγϠϔϟ�ΔϳΑέόϟ�ΔγΎϳγϟ�ϥϳΑ�έϭγΟϟ�ρΑέ�ϲϓ�ϲγΎϳγˬϝ ϳέѧγ·ϭ�ΔѧϬΟ�ϥѧϣϯ έѧΧ

�ϲѧѧϓέΎѧѧρ·�έϭѧѧυϧϣϟ�ϡϳѧѧγϘΗ�ϭѧѧϫ�ι έѧѧΣϟ�Ϋѧѧϫ�ϝϭѧѧΣ�ϝΎѧѧϘϳ�Ύѧѧϣ�ϝѧѧϗϭ�ˬϡϼѧѧγϟ�ΔѧѧϳϠϣόΑ�ϑ έѧѧόϳ�Ύѧѧϣ

ϝѧΛϣΗϣϟ�ϱΩΎѧλأولویةبین األمریكياالستراتیجي  Ηϗϻ�ϝϣΎόϟ�ϲѧϓΔѧϳϧΎϛϣ·�ρϔϧѧϟ�ϰѧϠϋ�ΩΎѧϣΗϋϻ

�ϥѧϛϣϳ�ϱΫѧϟ�ϲѧγΎϳγϟ�έϭΩϟϭ�ˬϥ�ϪѧΑόϠΗ)لیبیا ـ الجزائر(األمریكيالمغاربي الذي یثیر االھتمام 

�ϲѧѧϓ�Ώέѧѧϐϣϟϭ�α ϧϭѧѧΗ�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϛέΎѧѧρ·�ϕέѧѧηϟ�έϣΗ̈́ѧѧϣ�έΎѧѧγϣΑ�ϰϣѧѧγϳ�ΎѧѧϣρѧѧγϭϷ�ϝΎϣѧѧηϭΎѧѧϳϘϳέϓ·

MENA1(.عالمیااألمریكیةفي السیاسة إستراتیجیةكأولویة(

�ϡΩѧϋ�ϰѧϠϋ�ΎϬϠϣϋ˯Ύѧλإطار، وفي األساسذا على ھ ϗ·ΏέѧϐϣϟϲѧΑέόϟ�ϥѧϣΎϬΗϳΟϳΗέΗѧγ·

�ϡΎѧϋ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟ�ΕѧΣέΗϗ�ˬΔϳϣϟΎόϟ�ΔϳΩΎλ Ηϗ�˰�ϭϳΟϟ1997�ϝϭΩ�ϊ ѧϣ�ΔϛέѧηϠϟ�ΎϬϋϭέѧηϣ

�Ι ϼΛѧѧϟ�ϲѧѧΑέόϟ�Ώέѧѧϐϣϟ)Ώέѧѧϐϣϟϭ�α ϧϭѧѧΗ�ˬέѧѧί Οϟ(�ΓέΩΎѧѧΑϣ�ϡѧѧγΎΑ�ϑ ϭέѧѧόϣϟϭ"ΕΎΗѧѧγϧί ϳ"

ΕΎΗѧγϧίوزارة الخارجیة لشؤون االقتصاد سمیت المبادرة على اسم وكیل ϳ�ΕέϭϳΗγ-�ϲѧΗϟϭ

ΔѧϬΟ�ϥϣˬ�ϥѧϣ�ϝѧϛϭاألمریكیةشراكة اقتصادیة بین الوالیات المتحدة إنشاءتنص على ضرورة 

.46–45عبد اإللھ بلقزیز، مرجع سابق، ص ص )1(
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ϭ�Ώέϐϣϟ�ΔϬΟ�ϥϣ�α ϧϭΗϭ�έί Οϟϯ έΧ�ϰѧϠϋ�ΓΩόΑΗγϣ�ˬϝѧϗϷ�ϲѧϓ�ΔѧϠΣέϣϰѧϟϭ�ΎѧϳΑϳϟ�ϥѧϣ�ϝѧϛ

)1(.وموریتانیا

�έѧλاألمریكیةالمبادرة ادوارد غابلایردى المغرب ل األمریكيوقد لخص السفیر  Ύϧόϟ�ϲϓ

:التالیة

.األربعةسلسلة من الحوارات المكثفة بین مسؤولي الحكومات إجراء:أوال

.بنیویة متزایدة السرعة داخل كل بلدوإداریةاقتصادیة إصالحاتإجراء:ثانیا

�έϭΩϻ�ϊإعطاء:ثالثا ϳΟѧηΗ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ι ΎѧΧϟ�ωΎѧρϘϠϟ�έѧΑϛ�ˬΙ ϼΛѧϟ�ϝϭΩѧϟ�ϥϳѧΑ�έΎϣΛΗѧγ

)2(.وبینھا وبین الوالیات المتحدة

�ΓέΩΎѧѧΑϣϟ�ϰѧѧϠϋ�υѧѧΣϼϳ�ΎѧѧϣΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ϭѧѧϫ�ˬΙإن ϼΛѧѧϟ�ϲѧѧΑέόϟ�Ώέѧѧϐϣϟ�ϝϭΩ�ϊ ѧѧϣ�ΔϛέѧѧηϠϟ

�ι έѧѧΣΓέΩϹΔѧѧϳϛϳέϣϷ�έѧѧυϧϟ�ϰѧѧϠϋϰѧѧϟ·ΓΩѧѧΣϭ�ΔѧѧϠΗϛϛ�ϝϭΩѧѧϟ�ϩΫѧѧϫˬ�ϊ ϳΟѧѧηΗ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ϙѧѧϟΫϭ

ΎѧѧϬϧϳΑ�ΔѧѧϳϧϳΑϟ�ΓέΎѧѧΟΗϟ.�ΓέΩΎѧѧΑϣϟ�ΕѧѧϳϗϭΗ�ϥ�Ύѧѧϣϛ�έΎѧѧγϣ�Ϫѧѧϓέϋ�ϱΫѧѧϟ�Ωϭѧѧϛέϟ�ΩѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟΔϧϭϠѧѧηέΑ ،

�Δϐϳѧλ ϟ�ϩΫѧϬΑ�ωϭέѧηϣϟ�ϥ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ"Δϛέѧη"�έѧΑΗόϳ�ϭέϭϷ�ΔϛέѧηϠϟ�ΎѧγϓΎϧϣ�ΎϳΟϳΗέΗѧγ ـ

�ϥΎѧϛ�Ϋ·�ϰѧΗΣ�ˬϲѧΑϭέϭϷ�ϱΩΎѧλ Ηϗϻ�έΎѧϛΗΣϻ�ΕѧΣΗ�ΎϳΩѧϳϠϘΗ�έѧΑΗόΗ�ΔѧϘρϧϣϟ�ΎѧϬΟϭϣϭ�ˬΔϳργϭΗϣ

.األمریكیون أنفسھم یفندون ھذا التنافس

ΩΎѧѧΑϣϟ�ϑ ΩѧѧϬΗϭ�Γέϰѧѧϟ·:˯Ύѧѧϐϟ·ί ΟϭѧѧΣϟ�έѧѧϳέΣΗ�ˬΔϳέΎϣΛΗѧѧγϻ�ΕΎϘϓΩѧѧΗϟ�ΔѧѧϳέΣ�ˬΔѧѧϳέΎΟΗϟ

Ϸ�ΓέΣϟ�ΓέΎΟΗϟ�ΔϘρϧϣ�ΔϣϫΎѧγϣϟϭ�ιإطارالتجارة في  ΎѧΧϟ�ωΎѧρϘϟ�έϳϭѧρΗ�ˬΔϳΑέΎϐϣ�˰�ϭϛϳέϣ

)3(.في استقرار المنطقة

)1( Abdenour Benantar et Autres, La Mediteranée Occidentale Entre Regionalisation et
Mondialisation, Op.Cit, P 86.

،"الشراكة األمریكیة المغاربیة"، يصالح الدین الجورش)2(
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa13-11-99/naimaa.dsp.

)3( Abdenour Benantar et Autres, La Mediteranée Occidentale Entre Regionalisation et
Mondialisation, Op.Cit , P 87.
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ϻϭѧΣΗ�ϝϛѧηΗأنھاعلى  إلیھارونظبارتیاح، األمریكیةوقد تقبلت الدول المغاربیة المبادرة 

�Δѧѧϳ΅έϟ�ΕѧѧϠϘΗϧ�Ι ѧѧϳΣ�ˬϲѧѧΑέόϟ�Ώέѧѧϐϣϟ�ϩΎѧѧΟΗ�ϥρϧѧѧηϭ�ΔѧѧγΎϳγ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϳϋϭϧΔѧѧϳϛϳέϣϷΔѧѧϘρϧϣϠϟˬ

.اعتبارھا شریكا اقتصادیا محتمالإلىعسكري أساسوالمبنیة على 

�ϱ�ΩѧϳϳΣΗϟ�ϲѧΑϭέϭϷ�ϲόѧγϟ�ϥѧϣ�ϕϠρϧϳ�α ϓΎϧΗϟ�ΩΑϣ�ϰϠϋ�ί ϳϛέΗϟ�ϥ·ΩѧΟϭΗ�ϲѧϓ�ϲѧϛϳέϣ

˰��ϱ�ϲѧϓ�ϝϭΧΩѧϟ�ϱΩΎϔΗ�ϪΗΫ�Εϗϭϟ�ϲϓϭ�ˬΔϳργϭΗϣالمنطقة، في إطار مشروع الشراكة األورو

�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟ�ϙέѧη·�ϲѧΑϭέϭϷ�ΩΎѧΣΗϻ�ν ѧϓέ�Ι ѧϳΣ�ˬϕΎϳγϟ�Ϋϫ�ϲϓ�ϥρϧηϭ�ϊ ϣ�ΔϬΟϭϣ

�ΔϧϭϠѧηέΑ�έϣΗ̈́ѧϣ�ϲϓ1995،ΎѧΑΗϋ�ϰѧϠϋ�έ�ΩѧϘΗϋϭ�ˬρѧγϭΗϣϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϠρϣϟ�ϝϭΩѧϠϟ�ι ѧλ Χϣ�Ϫѧϧ

ѧѧηϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϛϳέϣϷ�ΔѧѧγΎϳγϠϟ�ϝѧѧϣϛϣ�έϭΩѧѧϟ�ϡϬΑѧѧόϟ�ϥ�ϥϭѧѧϳΑϭέϭϷ�ϲѧѧϓ�ϡϫΩѧѧϳ�ϕϠρϳѧѧγ�ρѧѧγϭϷ�ϕέ

)1(.المتوسط

�ϰѧΗΣ�ˬΙأنإال ϼΛѧϟ�ϲѧΑέόϟ�Ώέѧϐϣϟ�ϝϭΩ�ϊ ѧϣ�Δϛέѧηϟ�ωϭέѧηϣϟ�ΓΩΣΗϣϟ�ΕΎϳϻϭϟ�Ρέρ

�ϡϭѧϬϔϣϟ�ϲѧϓ�ϝѧλأحیطنوإ ΎΣϟ�ϊ ѧΟέΗϟ�ϥѧϋ�ϥΎѧΑ�ϪѧϧΈϓ�ˬΕΎѧΑϘόϟ�ϥѧϣ�ΩѧϳΩόϟΎΑϲѧϛϳέϣϷ�Γέѧϛϔϟ

�ϡγΎϘΗέϭΩϷ΄Ηϟ�ΔϳΩΑϭ�ˬ�ϝϐϠϐΗϟ�Φϳέϲѧϛϳέϣϋ�ϡΎѧϗ�ΔѧϘρϧϣϟ�ϲѧϓ�ϲόϗϭѧϟ�ΩѧΑϣϟ�ϰѧϠ"�ϟΎѧλ ϣϟ

˯ϲѧѧη�ϝѧѧϛ�ϝѧѧΑϗ"�έѧѧυϧϳ�ϻ�˰�ΎϳΩѧѧΑϣ�˰�Ωѧѧϳϛ́Ηϟ�Ϋѧѧϫ�ϥ�ϭѧѧϟϭϪѧѧϳϟ·�ϰѧѧϠϋ�ΩΎѧѧΣΗϻ�Ώϭѧѧλ �ϪѧѧΟϭϣ�Ϫѧѧϧ

.ربیةاومشروعھ للشراكة مع الدول المغاألوروبي

:في المنطقة نذكراألمریكیةالعقبات المواجھة للمبادرة أھممن 

1.�ΩΎѧѧΣΗϻ�ϝϭΩ�έΎΛΗѧѧγϲѧѧΑϭέϭϷϭѧѧΣΑ�ΩϭѧѧϘϋ�Ϋѧѧϧϣ�ϲѧѧΛϠΛ�ϲϟ)2/3(�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϳΑέΎϐϣϟ�ΕϻΩΎѧѧΑϣϟ

�ϝѧόΟ�Ύѧϣϣ�ˬΝέΎΧϟΔѧϣΎϗ·ΔѧϘρϧϣϟ�ϝϭΩ�ϊ ѧϣ�ΔϛέѧηέϳϭѧρΗ��ϝΩΎѧΑΗϟ�ϝϛѧηϳ�Ύѧϣϳϓ�ˬΔѧϣΎϗ�ΕΎѧϗϼόϟ

�ΔѧѧΑΧϧϟ�ϊ ѧѧϣ�ΩѧѧϳϟΎϘΗ�ϻϭ�έϭΫѧѧΟ�Ϫѧѧϟ�α ϳѧѧϟϭ�ΩѧѧϬόϟ�Ι ϳΩѧѧΣ�έѧѧλ ϧϋ�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟ�ϊ ѧѧϣ�ϱέΎѧѧΟΗϟ

.االقتصادیة المغاربیة

تطویر المبادالت التجاریة بین دول المغرب إمكانیةأمامیشكل البعد الجغرافي عائقا حقیقیا .2

مما  ید من الكلفة النھائیة للمنتوجاتتزالباھظةالعربي والوالیات المتحدة، ألن تكلفة النقل 

األسواقاالقتصادیة للتصدیر نحو تقلیص فرص المنافسة، وھو ما یحد من الجدوىإلىیؤدي 

.169عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، مرجع سابق، ص )1(
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فقا ، فإنھ یكتسب واألوروبيالتجاري مع دول االتحاد ادل التبأما، )1(والعكس صحیحاألمریكیة

.تنافسھاأناألمریكیةلھذا المعیار میزات تفاضلیة ال یمكن للسلع 

.األمریكيمتوسطیا لمواجھة الدخول األوروبيالتحرك :المطلب الثاني

ѧϭέϭϷ�Δϛέηϟ�ωϭέηϣ�Ϫϧϣοبناء عل Η�Ύϣ�ϰ�ΔѧγΎϳγϟ�ΕΎѧϬΟϭΗ�ϲѧϓ�ωϭѧϧΗ�ϥѧϣ�ΔϳρѧγϭΗϣ�˰

ϟ�ΔѧΟέΩ�ϥΈѧϓ�ˬΎγϧέϓϭ�ΎϳϧΎϣϟ�ˬΎϳϧΎρϳέΑϛ�ΎϬϧϣ�ΔϳέϭΣϣϟ�Δλ ΎΧ�ˬϲΑϭέϭϷ�ΩΎΣΗϻ�ϝϭΩϟ�ΔϳΟέΎΧ

االھتمام بتطویر التعاون مع الشركاء الجنوبیین تتفاوت بین ھذه الدول على اعتبار أن المصالح 

ΎѧѧϳΧϳέΎΗ�ΔΑѧѧγΗϛϣϟϭ�ˬϲѧѧΑέϐϟ�ρѧѧγϭΗϣϟ�ϲѧѧϓ�Δϳѧѧγϧέϔϟˬ�ϲѧѧϓ�Δϳѧѧγϧέϔϟ�ΔѧѧϳΟέΎΧϟ�ΔѧѧγΎϳγϟ�ϝѧѧόΟΗ

�Ύѧγϧέϓ�Εόѧγ�Ι،منطقةال ϳΣ�ˬϯ έΧ�ΔϳΑϭέϭ�ΔϳΟέΎΧ�ΔγΎϳγ�Δϳ�ϥϣ�ΔϳέϭΣϣϭ�ΔϳΟϳΗέΗγ·�έΛϛ

:إلى إعطاء التعاون االورو ـ مغاربي بعدا أكثر دینامیكیة وذلك من خالل

ϗΎΑ�ΕϧΎϛ�ϲΗϟϭ�Ι:5+5مبادرة الحوار :أوال ϳΣ�ˬΎϧέϛΫϭ�ϕΑγ�Ύϣϛ�ϲγϧέϓ�ΡέΗ�ϰѧϠϋ�Ϫѧϧ

�έϭѧΣ�ΓέΩΎΑϣ5+5ϛέΣ�ˬρѧγϭΗϣϟ�ϲΗϔѧοأنالرغم من  �ϥϳѧΑ�ΕΎѧϗϼόϟ�ΔѧϓΎΛϛ�ΎѧϬΗϻ·أنϑ ΩѧϬϟ

ϲѧѧϔΧϟϲѧѧο ϭΣ�ϥϳѧѧΑ�ρΎѧѧΑΗέϻ�ϙѧѧϓ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧΛϣΗϳ�ΎѧѧϬϟϲѧѧΑέϐϟϭ�ϲϗέѧѧηϟ�ρѧѧγϭΗϣϟˬ�ωέѧѧλ Ϡϟ�ΩѧѧϳϳΣΗ

έΎѧρ·έѧΛϛ�ϊإلیجادوھو ما یمثل محاولة فرنسیة اإلسرائیليالعربي ـ  ѧϣ�ϝѧϣΎόΗϟ�ϲѧϓ�Ύѧλ λ ΧΗ

ϲѧѧΑέϐϟ�ρѧѧγϭΗϣϟ�ϝϭΩˬѧѧϠϋ�ϝѧѧλ ΎΣϟ�ωέѧѧλ ϟ�ϥѧѧϋ�ΩѧѧϳόΑ�ϯ ϭѧѧϘϟ�ϝѧѧΧΩ�ΕΎѧѧϬΟϭΗϟ�ϯ ϭΗѧѧγϣ�ϰ

�ΩΎΣΗϼϟ�ΔϳέϭΣϣϟϲΑϭέϭϷ�ΔѧϳΑέΎϐϣϟ�ΔѧϘρϧϣϟΎΑ�Ύѧγϧέϔϟ�ϲΣϠѧλ ϣϟ�ϲΧϳέΎѧΗϟ�ρΎѧΑΗέϼϟ�Ωϳϛ́Ηϭ�ˬ

�ϻϭѧѧΧΩ�ΩϬѧѧηΗϭ�ΕΩϬѧѧη�ϲѧѧΗϟΎѧѧϳϛϳέϣϳΩΎѧѧλ Ηϗ�˰ا �ΏέѧѧΣϟ�ΩѧѧόΑ�Ύѧѧϳϭϗ�˰�ι ϭѧѧλ Χϟ�ϪѧѧΟϭ�ϰѧѧϠϋ

)2(.الباردة

ρѧγϭΗϣϟ�ϝѧΟ�ϥѧϣ�ΩΎѧΣΗϻ�ΓέΩΎѧΑϣ:Ηϻ�Γέѧϛϓ�Ε˯ΎѧΟ�Ι:ثانیا ѧϳΣ�ϥѧϣ�ΩΎѧΣ�ρѧγϭΗϣϟ�ϝѧΟ

�ΔϧϭϠѧηέΑ�ωϭέѧηϣ�Ϫϧϣѧο Η�Ύѧϣϟ�ΩϳΩΟ�ϊ ϓΩϛ)�ϡΎѧϋ�ΔϳρѧγϭΗϣϟ�ϝϭΩѧϟ�ϊ ѧϣ�Δϛέѧηϟ1995(�ϙѧϟΫϭ�ˬ

، وبالتالي فھو تطویر وتدارك للمشاریع السابقة، نیكوال ساركوزيباقتراح من الرئیس الفرنسي 

:وقد مر ھذا المشروع بمرحلتین متمایزتین قبل طرحھ

.169علي الحاج، مرجع سابق، ص )1(
،"دفع جھوي لمسار إقلیمي:5+5وار الح"المنذر الرزقي، )2(

http://doc-abhatoo.net.ma/img/doc/afkar7.1.doc.
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ϰѧѧϟϭϷ:ΩѧѧΣϣ�ϲρѧѧγϭΗϣ�ΩΎѧѧΣΗ�ΔѧѧϠρϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�έѧѧλ Ηϗ�Ι ѧѧϳΣ�ˬΔϳϭѧѧο όϟ�Ι ѧѧϳΣ�ϥѧѧϣ�Ωϭ

.على المتوسط من الضفتین الشمالیة والجنوبیة

�ϲѧϓ�ρѧγϭΗϣϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϠρϣϟ�ϝϭΩѧϟϭ�ϲѧΑϭέϭϷ�ΩΎѧΣΗϻ�ϝϭΩ�ϡѧο:الثانیة ϳ�ϲρѧγϭΗϣ�ΩΎѧΣΗ

ϟ�ΎѧϳϧΎϣϟ�Εѧο έΎϋ�Ι ѧϳΣ�ˬϲϧΎѧϣϟ�ρϐѧο Α�˯ΎѧΟ�ϱΫϟ�Ρέρϟ�ϭϫϭ�ˬΔϳΑϭϧΟϟ�Δϔο ϟ�ϝϭϷ�ΡέѧΗϘϣ

ΔѧϘρϧϣϟ�ϲѧϓ�ΩѧϳΩΟϟ�ϲѧγϧέϔϟ�ϪѧΟϭΗϟ�Ϋѧϫ�Ύѧϳϭϧ�ϲѧϓ�ϙϳϛѧηΗϟϭˬ�ϥ�έΎѧΑΗϋΎΑ،ائھا منھنتیجة استثن

ѧѧϟΫϲѧѧΑϭέϭϷ�ΩΎѧѧΣΗϻ�έΎѧѧγϣ�ϝѧѧρόϳ�Ωѧѧϗ�ϙϪѧѧϓΩϫ�ϕѧѧϳϘΣΗ�ϝѧѧϗέόϳϭ.)1(ϭϑ ΩѧѧϬϳϲѧѧγϧέϔϟ�α ϳέѧѧϟ

:إلىجل المتوسط أومن ورائھ فرنسا عبر مشروع االتحاد من ساركوزينیكوال

�ϭѧΣϧ�Ϋѧϛϭ�ˬΎϬΑϭϧΟϭ�ΎϬργϭϭ�ΎϬϟΎϣηΑاإلفریقیةنحو القارة الذي یتجھ ياألمریكتخفیف المد .1

ΔΧѧѧγέ�ρΑϭέѧѧΑϭ�ΎѧѧΑϭέϭ́Α�ϲѧѧΑέόϟ�Ώέѧѧϐϣϟ�ϝϭΩ�ρѧѧΑέϭ�ˬϲѧѧΑέϐϟ�ρѧѧγϭΗϣϟ.�ΓΩѧѧΣΗϣϟ�ΕΎѧѧϳϻϭϟΎϓ

�ϳѧΗΗ�ΔϳϗΎϔΗ�ϰϠϋأمریكاتنافس بقوة النفوذ الفرنسي وتھدد ھذا النفوذ، وعلى سبیل المثال وقعت 

)2(.2020از الجزائریة حتى عام من صادرات الغ%40لھا استیراد 

2.�ωϭέѧѧηϣϟ�ϑ όѧѧο �ϝϼϐΗѧѧγϲѧѧϛϳέϣϷ�ϕέѧѧηϠϟρѧѧγϭϷ�ϲѧѧϓ�ΔϠόΗѧѧηϣϟ�ΕΎѧѧϋί ϧϟ�ΏΑѧѧγΑ�έѧѧϳΑϛϟ

ϡϟΎѧѧόϟϲѧѧΑέόϟˬΎѧѧϣ·�Εϭί ѧѧϐϟϭ�ΏϭέѧѧΣϟ�ΏΑѧѧγΑϭ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ΕΎϋέѧѧλ ϟϭϲϧϳΩѧѧϟ�ϑ έѧѧρΗϟ...

ϱίوعلیھ فإن  ϭϛέΎѧγ�ϭΩѧΑϳέѧΛϛΎѧρΗϗ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟ�ϥѧϣ�Ύόѧο ϭΗ�ϝΎϣѧη�ϝϭΩ�ω

�ϊ(اواالكتفاء بھا ضمن المشروع، لكي یشكل منھا اتحادإفریقیا ѧϣ�ΎϳΩΎѧλ Ηϗϝϳέѧγ·�ϥѧϋ�ΩѧϳόΑ

�ϕέѧѧηϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩѧѧϘόϣϟ�ϡϼѧѧγϟ�ΔѧѧϳϠϣϋρѧѧγϭϷ(�ϊ ϳέΎѧѧηϣ�ϥѧѧϋ�ϯ ѧ́ѧϧϣΑϭ�ˬΔѧѧϳϛϳέϣ�ϊ ϗϭϟΎѧѧΑ�ϡΩρѧѧλ Η

�ΔѧϧΎϛϣ�έϭϫΩѧΗ�ΏΑѧγΑ�ΎϬϘϳϘΣΗ�Ώόλ ϳϭΎѧϛϳέϣ�Ύѧγϧέϓ�ΩѧϳέΗϭ�ˬΔѧϘρϧϣϟ�ϲѧϓΔѧϣΎϗ·ΔϳΩΎѧλ Ηϗ�ΔѧϠΗϛ

�ΏϭѧѧϧΟ�ΩѧѧΣϭΗΎѧѧΑϭέϭ�ϝΎϣѧѧηϭΎѧѧϳϘϳέϓ·ϝϳέѧѧγ·ϭΗ�ˬ�Ώέѧѧόϟ�ϝϣѧѧηϳ�ϱΩΎѧѧλ Ηϗ�ΩΎѧѧΣΗ�ϝϛѧѧη�ΫѧѧΧΗ

ϡϬϧѧϳΑ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ρΑϭέѧϟ�ρϳѧηϧΗϟˬ�έΎѧΑΗϋΎΑϥ"�ϲѧϓ�ϡϼѧγϟ�ϝΑϘΗѧγϣϟ�ϱέϫϭѧΟ�ϙѧϟΫواإلسرائیلیین

�ϕέѧѧηϟρѧѧγϭϷ"�ϕέѧѧηϟ�Γέѧѧϛϓ�α ѧѧϔϧ�ϲѧѧϫϭ�ˬρѧѧγϭϷ�ϕΎѧѧρϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϘΑρϣ�ΎѧѧϬϧϛϟϭ�έѧѧϳΑϛϟϕϳѧѧο 

.أوروبیةوبمشاركة 

.المرجع نفسھ)1(
".حول المغرب العربي الكبیر، مغزى المبادرة الفرنسیة الجدیدةالمنافسة تحتدم"نبیل زكي، )2(

http://www.elmikhtar.net/modules.php?naima=news&file=printrsid=662.
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�ϡϭϋΩѧϣϟ�˰�ϲѧϛέΗϟ�ΏѧϠρϣϠϟ�ϝϳΩΑΎѧϳϛϳέϣ�ϡΎϣѧοیجادإ.3 ϧϻΎΑ�˰ϰѧϟ·�ΩΎѧΣΗϻϲѧΑϭέϭϷˬ˯ΎѧρϋΈΑ

الرئیس الفرنسي من أنتركیا المتوسطیة دورا قیادیا في االتحاد من اجل المتوسط، والمعروف 

ϲѧϓ�ΎѧϬϧΎϛϣ�ΎϳϛέΗ�ΫΧ́Ηلمإذا، وھكذا فإنھ األوروبياالتحاد إلىشد المعارضین النضمام تركیا أ

�ϥѧϣ�ΩΎΣΗϼϟ�Ύϳγϳέ�έϭΣϣ�ϥϭϛΗ�ΩΎѧΣΗϻ�Αѧλأنفإنھا یمكن أوروبا ϳ�ϡѧΛ�ϥѧϣϭ�ˬρѧγϭΗϣϟ�ϝѧΟ

�ΩΎѧѧѧΣΗϻ�ϊ ѧѧѧϣ�Γί ѧѧѧϳϣΗϣ�ρΑϭέѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϟΎΣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ρΑΗέΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�ΎѧѧѧϳϛέΗϟ�ν ϳϭѧѧѧόΗ�ΔѧѧѧΑΎΛϣΑ�ΩѧѧѧϳΩΟϟ

)1(.األوروبي

�έѧϳΛϛϟ�ΎϬΑϭѧηϳϥѧϣ�νة التي ال تزال في بدایاتھا األولىوعلیھ فإن ھذه المبادرة الفرنسی ϭѧϣϐϟ

�ϊ ο Η�ΎϬϧϷ�ˬΔϳΑΎΑο ϟϭ�ϥѧϣϝϳέѧγ·Δѧϳί ϛέϣ�Δϳѧο Ϙϛ�ΔϳρѧγϭΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ϝϭΩѧϟ�ΏΎѧγΣ�ϰѧϠϋˬ

�ΎѧѧϳϘϓϭΗ�Ύϋϭέѧѧηϣ�ϥϭѧѧϛΗ�ϥ�ϭΩѧѧόΗ�ϻ�ϲѧѧϬϓ�ϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭέѧѧΛϛ�ϥϳѧѧΑ�ΎϳѧѧγϓΎϧΗ�ϪѧѧϧϣΎѧѧΑϭέϭ�ΕΎѧѧϳϻϭϟϭ

  .محضة أوروبیةنھ مبادرة تحریره على أم المتحدة، ت

�ΩѧѧϘϟϯ Ω�ϙέѧѧΣΗϟ�ΫѧѧϫϲѧѧΑϭέϭϷϰѧѧϟ·ϟ�Νί�ϥϳѧѧΑ�α ϓΎѧѧϧΗϠϟ�Γέ΅ѧѧΑ�ϕΎѧѧρϧ�ϥϣѧѧο �ΔϳρѧѧγϭΗϣϟ�ΔѧѧϘρϧϣ

ϓΩ�ϲѧϓ�ϡϫΎѧγ�Ύѧϣϛ�ˬΓΩѧΣΗϣϟ�ΕΎѧϳϻϭϟϭѧό�ϲѧΑέϐϟ�ρѧγϭΗϣϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳέϭΣϣ�ϝϭΩ�Ϫاألوروبياالتحاد 

إطارفقد سعت الجزائر في .غربمخاصة بالنسبة للجزائر وال"یةانفراد"لعب أدوار قیادیة إلى

�ΩѧѧѧΑϣ"ϲѧѧѧόϳΑρϟ�ϥί ϭѧѧѧΗϟ"�ΎϬѧѧѧγϔϧ�ν έѧѧѧϔϟΎѧѧѧϳϣϳϠϗ·ϰѧѧѧΗΣϭ�ϲѧѧѧγΎϳγϟ�ΎѧѧѧϬϠϘΛϭ�ΏѧѧѧγΎϧΗϳ�ΎѧѧѧϣΑ�ΎѧѧѧϳϟϭΩ

ین في تنافس حاد تدخل الدولحرك المغرب للعب الدور ذاتھ ما أواالقتصادي، وتزامن ذلك مع ت

)2(.األمریكيأواألوروبيالمنطقة سواء من الطرف إلىحول المشاریع الواحدة 

�ˬϲѧѧΑέϐϟ�ρѧѧγϭΗϣϟ�ϝϭΩ�ϥϳѧѧΑ�ϝѧѧλ ΎΣϟ�ϥϳΎѧѧΑΗϟ�Ϋѧѧϫ�ί έѧѧΑϳϭϥΔѧѧϳΑέΎϐϣϟ�ϝϭΩѧѧϟ�ϙѧѧϠϣΗ�ϻ

�έΎѧΛ�ϥϣ�ϪΑΑγϳ�Ωϗ�Ύϣϣ�ϡϏέϟ�ϰϠϋ،المتزاید للمنطقةاألمریكيدفاعیة ضد االختراق إستراتیجیة

�α ϓΎϧΗϟ�ΓέϳΗϭ�ϥϣ�ϊ ϓέϳ�Ϫϧ�ϥϣ�ϡϏέϟ�ϰϠϋϭ�ˬΎϬϳϓ�ϲϧρϭϟ�έέϘϟ�ΔϳϟϼϘΗγϻ�ΓέϣΩϣϲѧΑϭέϭϷ  ـ

έѧΗΧϻ�ϙϟΫ�έρΎΧϣ�ΔѧϘρϧϣϟ�ϕأدركویبدو بأن فرنسا وحدھا ھي من .أراضیھاعلى  األمریكي

�ϕέѧΗΧϻ�Ϋѧϫ�ϝѧη�ϰϠϋ�ΕϠϣϋ�Ι ϳΣ�ˬΔϳΑέΎϐϣϟ�ΎϫΫϭϔϧϭ�ϰѧϠϋϝѧϗϷ�ϪѧΗόϧΎϣϣϻϭ�ϲόѧγϟ�ϡѧΛ�ˬ

�Δѧϣϭυϧϣϟإخراجفك االرتباط السیاسي بین الوالیات المتحدة والمغرب العربي، عن طریق إلى

.المرجع نفسھ)1(
)2(�ˬΩѧѧϣΣϣ�έϔѧѧγϣϟ�ϟΎѧѧλ"ϭ�ΔѧѧΑέΎϘϣΔѧѧϳΑϭέϭϷ�˰�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧϓ�ΔϳϠΑϘΗѧѧγϣϟ�ΕΎѧѧϫΎΟΗϼϟ�Δѧѧϳϟ" ،�ϡϭѧѧϠόϠϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧϠΟϣϟ

.32، ص 2007، 13، الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد السیاسیة
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ΔϛΑѧηϟΔѧϳΑϭέϭϷ�έѧΑϋ"�ϡΎѧυϧϟفي  وإدماجھا،األمریكي"أوسطيالشرق "المغاربیة من النظام 

)1(".المتوسطي

ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ˬΕΎѧѧϳρόϣϟ�ϩΫѧѧϫ�ϝѧѧϛϭΩѧѧΑϳ�ϙΎѧѧϧϫ�ϥ ѧ́ѧΑΔϳΟϳΗέΗѧѧγ·Δѧѧϳϛϳέϣ�ϭѧѧΣϧ�ϪѧѧΟΗΗ�ΕΩѧѧΑ

ѧϣ�ϭѧϫϭ�ˬϲѧΑέϐϟ�ϪϘѧη�ϲϓ�Δλاألبیضالوضوح تجاه البحر  ΎΧ�ργϭΗϣϟ�ϥρϧѧηϭ�ΔѧϧΎϛϣ�ί ί ѧόϳ�Ύ

.من المنطقة المتوسطیةفي ترتیبات أ

.49عبد اإللھ بلقزیز، مرجع سابق، ص )1(
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:من خالل كل ما سبق یمكن الوصول إلى االستنتاجات التالیة

في تغییر العقیدة ،مت التغییرات التي طرأت على النظام الدولي بعد الحرب الباردةھسا  .1

افتراضات على والتي كانت ترتكز باألساس األمریكیةللوالیات المتحدة العسكریة واألمنیة

م مع التحوالت األمنیة الدولیة على أن تكون أكثر قدرة المنظور الواقعي، لجعلھا عقیدة تنسج

وقد انسحب ھذا التحرك إلى منطقة البحر .على التحرك لمواجھة التحدیات العالمیة الجدیدة

–، وبذلك فھي تبدو األولىبالدرجة أوروبیةأمنیةاألبیض المتوسط التي تشھد ترتیبات 

جعلھا ،ز، إال أن التوجھات األمریكیة تجاه المنطقةمنطقة نفوذ أوروبیة بامتیا-وللوھلة األولى

، مستثمرة بذلك األوروبيلكسر االحتكار "المدروس"مفتوحة على أبواب التدخل األمریكي 

.نظریااألمنالتحوالت التي طرأت على مفھوم 

الساعیة إلى وضع مفھوم مرجعي لألمن یستند إلیھ الباحثون في النظریةتعددت األطر .2

انطالقا من "التفسیريفي مواجھة التكویني"الدراسات األمنیة، بدء بالحوار النظري مجال

)الواقعیة واللیبرالیة(اتجاھاتھالذي یستمد منھ المنظور التفسیري بأبرز "الحتمیة"افتراض 

،وعلى ھذا األساس.ألمن كمعطى مسبق غیر قابل للنقاشقوتھ التنظیریة، حیث ینظر إلى ا

.كغیره من ظواھر العالقات الدولیة وفقا للمتغیرات المحیطة بھفھو یفسر 

ز على وحدویة الدولة یرتك"ثالوث أمني"الواقعیة في تعریفھا لألمن الدولي من تنطلق .3

لذا جاء ، االعتماد الذاتيوالبقاء،الدولةفإن األمن یتمحور حول،وعلیھ.كفاعل مركزي

الفوضویة للسیاسة الدولیة، /توافقا والطبیعة الصراعیةم األمنیةتصورھا الخاص بالدراسات 

إلى المسلح ضدھا،  ءأساسا واالعتدا"بقاء الدولة"حصر التصور الواقعي لألمن في أدىحیث

یعبر عن االمبریقیة أكثر من التعامل معھ كمفھوم، وھو ماجعل األمن موضوعا للدراسات 

باعتبارھا الوسیلة المثلى لضمان بقاء الدولة یةي صورتھا التقلیدف القوةلواقعیین مع اتعامل 

األبعاد األخرى التيكوحدة مرجعیة لألمن، وحصرھا في البعد العسكري متجاھلین بذلك

أن تشمل ھذا المفھوم، وھو ما یمكن تفسیره على أنھ قصور نظري وانكفاء معرفي یمكن

.مقارنة بالجھود التنظیریة األخرى
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بتجاوزھا "مرونة"أمنیة أكثر إسھاماتتقدیم ،اتجاھاتھا المختلفةحاولت اللیبرالیة ب.4

لدى الواقعیین وكذا فكرة العقالنیة التي تحضى بھا الدولة لدى  ةالمتأصلمسألة الفوضى 

ساھم ،النظریة الواقعیة، على اعتبار أن تنامي حدة االعتماد المتبادل بین الدول والمجتمعات

.الوطنياألمنالدولیة المرتكزة أساسا لدى الواقعیین على مسائل في توسیع األجندة السیاسیة 

ھاتھ المسائل بأھمیة بالغة إلى جانب المسائل االقتصادیة واالجتماعیة تحیط  ةاللیبرالیإال أن 

.لتكون بذلك من المدارس األولى الموسعة لمفھوم األمن،والبیئیة

بإطار نظري متكامل لمفھوم اإللمامنظرا للقصور الذي عرفھ االتجاه التفسیري في.5

، برز جیل جدید من "الدولیةأزمة التنظیر في العالقات "مؤكدا بذلك ما یعرف بـ ،األمن

النظریات والمقتربات محاوال إحداث ثورة في المسار التنظیري للعالقات الدولیة، وذلك بتبنیھ 

یة فاعلة وقادرة على اإللمام في قدرة الفكر الوضعي على تطویر أطر معرف"تفكیكیة"نزعة 

التكویني الذي یتبنى مواقف باالتجاهعنھ ھذا الجیل یعبر .بتعقیدات الظاھرة االجتماعیة

االتجاهوخیارات منھجیة وانطولوجیة متمایزة عن تلك المتبناة في إطار ،ابستمولوجیة

.التفسیري

بإسقاطھ -فسیري والتكوینيالت-ساھم المقترب البنائي في جسر الھوة بین االتجاھین .6

لظواھر العالقات الدولیة وعلى البناء االجتماعي معوضا إیاه بمبدأ ،"الواقعي"مبدأ الحتمیة 

حیث استفاد المقترب البنائي من الركود التنظیري في حقل العالقات .رأسھا مفھوم األمن

ة على تصور مادي، دون العدید من االفتراضات الواقعیة واللیبرالیة القائم،الدولیة لیسقط

الطبیعة الفوضویة للنظام الدولي، :إحداث قطیعة تامة ببعض تصورات المنظور الواقعي مثل

غیر أن .وعقالنیة الفاعلیناآلخرینبالقدرات الدفاعیة للدول، انعدام الثقة في نوایا فاالعترا

ولوجیا مع المنظور محدثة خالفا ابستم،وضعیةومعرفیةالبنائیة تنفرد بكونھا تجمع بین 

وھو ما ،في التحلیل"المعیاري"التفسیري، معززة افتراضاتھا بضرورة األخذ بالجانب 

  ا ـ، وھو م"ما تصنعھ الدول بھ"انعكس بنائیا على فكرة الفوضویة التي یرى البنائیون بأنھا 
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على التوجھات الخارجیة للوالیات المتحدة األمریكیة بنزوعھا نحو دیةواإلرایضفي فكرة 

.خدمة لمصالحھا في منطقة المتوسط"ترتیب الفوضى"

بإسھام من نھایة الحرب الباردةم األمن إلى أبعاد أخرى تزامنا معتم توسیع مفھو.7

د األمني في دول نظرا لعدم توافق المقاربة األمنیة التقلیدیة مع المشھكوبنھاغن، مدرسة 

ضمن عالئقیة "مركب األمن"ھذا التوسیع بطرحھ مقترب باري بوزانوقد دعم .الجنوب

بالنمط األمني الدولي فیما یعرف بالدراسات اإلقلیمیة لألمن، وھو ما ساھم "األمن الدوالتي"

ع كل لتصبح أكثر تناسبا في التعامل م،في بلورة التوجھات األمریكیة بعد الحرب الباردة

.بات كل منطقةیوترتاإلستراتیجیةحسب مصالحھا ،مركب أمن إقلیمي/منطقة جغرافیة

عملت على بناء مركزیة-بعملیة أورو،المتوسطمنطقةتجاهاألمریكيالتحرك اصطدم.8

انطالقا من ترتیبات أمنیة معدة سلفا على أال تتعارض مع المصالح "اإلقلیم المتوسطي"

-تبر مسار برشلونة اإلطار المرجعي لفھم تفاعالت العالقات األورواألمریكیة، حیث یع

توسطیا عمال بمبدأ تقاسم التغییب األوروبي للدور األمریكي مظلمتوسطیة، وذلك في

جعل الوالیات المتحدة ،غیر أن صعود المتغیر االقتصادي الرافض لھذا المبدأ.األدوار

سر المركزیة األوروبیة في المتوسط، باحثة عن على ك" غیر معلنة"األمریكیة تعمل بصورة

.مكانة ضمن الترتیبات األمنیة فیھ

إستراتیجیةانطالقا من صیاغة رؤیة ،األمریكیة في المتوسطاألمنیةتتموقع السیاسة .9

للمنطقة قابلة للتوسیع والتجزئة، فمنطقة البحر األبیض المتوسط تعتبر من المناطق التابعة 

ا للشرق األوسط، وذلك عبر تبني مشاریع أمریكیة تھدف إلى إلحاق المتوسط استراتیجی-جیو

للمتوسط في إطار األوسط، حیث تبقى الرؤیة األمریكیةاألمریكیة في الشرق باإلستراتیجیة

فیما یتعلق بدمقرطة الدول العربیة، في حین مشروع الشرق األوسط الكبیر غیر قابلة للتجزئة

، على اعتبار أن المتوسط "المصلحة الوطنیة"عامل مع المنطقة بمفھوم تختلف الرؤیة عند الت

رق ــاألمریكیة في الشلإلستراتیجیةالشرقي یعد نقطة ارتكاز بالنسبة 
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تبره ــاألوسط، في حین كان المتوسط الغربي ومازال حكرا على التواجد الفرنسي الذي تع

الغربیة ، غیر أن المعادلة لإلستراتیجیةالنیابة جبھة أوروبیة ب،"ظرفیاولو "الوالیات المتحدة 

توسط حقیقة قائمة تزعج لیصبح التواجد األمریكي في المتغیرت بعد الحرب الباردة

.وعلى رأسھم فرنسااألوروبیین

مع صیاغة جملة من المدركات ،تزامن البحث األمریكي عن مكانة في المتوسط.10

النفط (في الشرق األوسط األمریكیةطة عبور نحو المصالح للمنطقة باعتبارھا نقاإلستراتیجیة

ضمن منظومة إسرائیلإدخالإلى األمریكیةحیث سعت الوالیات المتحدة ،)وأمن إسرائیل

المتوسطیة، وفرضھا كالعب متوسطي في إطار عالقتھا مع اإلتحاد األمنیةالترتیبات 

مع الدول -على األقل اقتصادیا-المكمل للھدف األمریكي في تطبیع العالقاتاألوروبي

"اإلدارة بالوكالة"العربیة المشاركة في العملیات األمنیة األوروبیة، وھو ما یمكن وصفھ بـ 

.لھذه المھمة متوسطیا ممثلة باألساس في مشروع الشراكة من أجل المتوسط

بینھاسمتتق تعددت المھام األمنیة للوالیات المتحدة األمریكیة في المتوسط، حیث.11

اإلسرائیلي، -في إطار تفاعالت قضیة الصراع العربيالحتواء سوریا ولبنانشرقي متوسط

یعزف على وتر النرجسیة السیاسیة بین الجزائر والمغرب كانعكاس للصراع غربي متوسط و

.بـالتركیز على منطقة الساحل اإلفریقي كتخوم للمتوسطھامشي حول الصحراء الغربیة، و

العسكریة، اآللیاتعلى توظیف العدید من تجاه المتوسطاألمریكیةالسیاسة عملت .12

، إال أن استخدام على التوسع الذي عرفھ مفھوم األمن"نظریا"السیاسیة واالقتصادیة، مستندة 

عن وإنماال یعبر عن تبلور تحرك استراتیجي أمریكي تجاه المنطقة، "عملیا"اآللیاتھذه 

ابلة للتوظیف االستراتیجي، وعلیھ فإن المتوسط یشھد غیاب سیاسات ظرفیة قمجرد 

ون ـما قد یرشح المنطقة ألن تك،-على األقل راھنا–أمریكیة  واضحة المعالم إستراتیجیة



خـــاتمة

135

متوسطي مستجد ھو الوالیات المتحدة استراتیجيعرضة لترتیبات أمنیة جدیدة بالعب

.األمریكیة
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